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~ıklarm maskelenmesi ve pasif konınma 
için tedbirler ittihazına ba,ta.ndı. Her yurd. 

daş, bir tehlike karşı.smda ışık söndürmek. 
ıuimaia cimıek hususunda tecrübe aahibi 

1 olmalıdU". 

' 
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Yunanlıtanda üç enıetle ku,ılqhlar : Yunanlılan.n kahramanhiı, arazının miliıaid.siıliii 
~\·e yolların bozukluiu. Yubrıki relim İtalyan kıt'alarının kaqılaştıklan 11.içlüğü IÔ!Stermektedir. 

ltrııyan ue 
~lıraan harbi 
~Q .. şısında 
~lı9osla1131a 
\~ ugoılavyanm Yunan • , f' ltalyan muharebeıi kar• 
~lı tısında vaziyeti diier 

, '" devletlerinden daha na• 
~ ' 8ununla beraber Yugoalav· 
s~ıni bir dürüstlülı.!e bil•· 

Mussolini intikam 
almak istiyor 
Yunanistanın 

ciğerlerini 

sökeceklenniş 

Yunanhlar yeni 
mevziler aldılar 

Yeni bir İtalyan 
da hücumu 

tardedildi 
~. tiı muhafazaya ııayret et· • 
:ıı ·• "• ııözıerinin önünd• ce- Muııolini, ltalyan Yunanlılar, 33 tank; 
~~ •den büyük hadiseleri dik-
~ lakib eylemektedir. Daha muvaffakiyetsizJik • 10 top Ve 11 bin bat• 
ııı.:•nlar Amavudluğa ilk adımı J 
~ RÜnden itibaren sakin ve erini İnkar 

1
1 ~ok basiretli bir tav.rla hi

~">ııı inkitafını bekleyen Yu· 
\ "Ya, bu muhteris hareketle
~~ Ribi neticeler tevlid ede
s;;~ •vvelden gönnÜf ve ta• 
ı.;..,"• sezmif olduğu için ıon 
~ı' ttle itinalı hareketi ihtiyar 
~. ~ "• bunda hiç aldanmamıt· 
\ıt \Jcat ateıi bütün Balkanlara 
~~l ettirmek hususunda ıay· 
~. '1ı son raddesini sarf eden 1-
ı'lıı' ll'luharebe batlar baılamaz 
~l~lırı bombardU"nan etmit ve 
~ ~ lahribat da yapmıttır. Bu 
~ rnbardımanın kimin tara• 
~~ Yapılabileceği kolaylıkla 
lıti '1ı edilmekle beraber hüvi-

ediyor taniye daha aldılar 
Mus.olini, dün bir nutuk •öylemiş- Atina 19 (AA.) - Resmi 

tir; MuS1olini ezr.:umle demiştir ki: Yunan tebliğine göre Epir mın· 
·- Şu anda harbetmek imtiyanna takasında ve Görice etrafında 

malik olan İtalyanlara karşı tam hay-
ranlı~ımı bildiririm. Alp cephesinde tiddetli hücumlar devam etmek
ve Afrika cephesinde bulunan ordu, tedir. Yunan kuvvetleri bir İtal
maneviyatının ist"diğimiz gibi mükE:m- yan hücumunu tard ve yeni mev-
mel olduğunu ispat etmiştir. .. ziler İşgal etmi,lerdir. 

Mihverin bot bir kelime olmadığı- Kalamas çayının şimalinde İ-
m iıııpat etmek için Hitlcrl pek met- talyanlar kat'i ıekilde tardolun· 
heden Muuolini Fransa ile ancak ye- mu§lardır. Cephenin ilk hatları 
ni ,artlar dahilinde a:ulh yaptlabilece-

k d k üzerinde Yunan askerleri dü§· ğini ay t"tti ten sonra Hitlere İtalyan 
d · manın hava hücumuna maruz tayyare ve enizaltılannııı da Jngilte-

reye hücum için kullantlmesı rica~ın- kalmışlardır. Yunan tanareleri 
da bulunduğunu söyleyerek Yunan dü;man mevzileri üzerinde keşif 
harbine geçmiş ve şöyle demiştir: uçuşları yapmışlardır. 

.,_ Uzun müddet sabrettikten aon- Dün cephe üzerinde cereyan 
ra, İngiltt"re tarafından garanti edllen eden hava harblerinde İtalyan· 
bir ınemleketin, !'!insi blr di.işmanın ların 7 bombardıman ve iki avcı ~~llı•çhul kalmıt gibıydi. 

~ kere aynı tey, daha geniı 
~ta Yuııoılav topraklarında 
~~.., edildi. Ve bu cür'etin 1-
\~l•r tarafından yapıldığı da 
'it "1ahal kalmıyacak tekilde 

lı..ı •dildi. 

maskrsinl yüzünden attık. Yunanis
tan, tes.fiye bekleyen bir ~ı.esab. Za
mana nazaran geç kalmış oli!ın bazı 

İtalyanları belki de hayrele düşüre
cek olan bir fey söylemek icab eder. 
Yunanlılar İtalyadan, bütün milletler-

[Arkası ıahJfe 3 sütun 5 tc] 

tayyaresi düşürülmüştür. 
lılar ancak iki tayyare 
mişlerdir. 

Yunan
kaybet-

Atina 19 (A.A) - Yunan
lıların Görice mıntakasında ye

r Arkası !iahife 3, sütun 6 da] ~}•ııın bu tarzı hareketinden 
~. d'.. nedir? Yugoslavyayı t İııi!ı •urüklemekle hangi gaye· 1., daf ediyor? Bizim anladı· 
~ t I &Öre Balkanlann cenubun. 
1\ 1 • nı•baıına vazife alan hal· 
ti·~ .. 
b~ 'lı bafAl'amayınca her han· 

~ •urette Yugoslavyayı tah· 
1.ı:dtrek onu harbe ıoktuğu 't de doıtu ve müttefiki Al· 
:l\~~daıı serbestçe İmdad iıte-

Benzin tahdidatının 
şümulü ne olacak ? 

· '~ı •k hakkını elde edecektir. 
b·ı 0 nlann kullandıgı ve kul

~;~'. ~<~ği sili.hlan artık herkeı 
'~kı •çın timdi ona göre tedbir 
,lı.,1 la kimse kusur etmiyor. 
......... ~•nın düıündüğü bu basit 

Şehre gıda maddeleri tevzi eden 
kamyonetlerle doktorlara aid otomo
billere benzin verilmek İcab ediyor 

~ ~n hiç bir netice çıkma· Benzin tahdidi hakkın-:laki ka· 
~ ç \ısıolini, dün, müttefikin· rarname, henüz ali.kadar daire
ı,:.,"1••fil bir lisanla yardım !ere tebliğ edilmedi. Ankaradan . ,,,:kı. "aziyete düımüı bu· gelen haberlerde, yalnız huousi 
~ .\.ttrıt.ıdır. otomobi1lcre bc-nzin vcri1miyece .. 

·'İd •tı~anın buna ne kadftr ğinden bahsediliyor. Şehrimizde 
~ h'bır tekilde cevab vere· 700 kadar hususi otomobil var-
' l'i 1lırıiyoruz. Belki de Harı- dır ki, bunların lüzumouz yere 

~tkt:tırlan araıında cereya'! benzin aarfetmesinin öni.ine ~eçi
\'•..,,.?lftn konuımalarda yenı lecektir. 
ı1 . 'rtııı, ul bulunabilir. Lakin tU· Burada hatıra gelen bir sual 
~~)"! kakkaJ. ki, Yugoıla.-ya bu vardır: Acaba, hususi otomobil-

ı.,. ••tısında kendi milli ka· 
itle .• lerin içine ıehirde gıda tr.vziatı 

~'ti, uygun bir vakar ve ıu- yapan kamyonetler de dahil mi
"l'll dürüstlüg-ünü aynı oami· 

~'r~." ll'luhafaza edecektir. dir} Büyük bakkaliye mağazala-
•Oıl rı, gıda sanayiine mensllb fabrika 'a 'il a.vya, mihverin burcla-

1 1 ~"\ıiı)•te.yıuı bir devlet olmak ve İma ithane er, süt, yoğurt, te .. 
' · t h reyağı yapan müessescl\!rin birer 

~"t. er t•Yi bütün hüviyeti· 

~ 
•n.,,· • • kamyonları, küçük otomobilleri 
t" '! ve takdır elmlJ ve d 

~ du.or~ hazır1arunıthr. Eger var ır ki, bu vasıtalarla, ~chrin 

11 
'>ı,~•tau"' hir köıeıinden diğer dört köşesine gıda maddrsi tev-
~ d l zi etmek imki.nını elde ediyorlar. 

il.' ltıa e" etleri gibi bir taar· Eğer bu vasıtaları da hususi o-..., il.~ •u• kalıraa hiç bir za· , . 
ll'lanyanın mütereddid ve tomobıl dıye kabul ederek. ben· 

[ Necip Ali KÜÇÜKA ı zin tahdidatına tabi tutarsak, ıeh· 
.\rı..., ııalıilo 3 ıütwı 4 te] rin gıda tevziatı felce uğramıı o-

lur. Her halde bu gibi vasıtalar 
için istisnai ka)"ıdlar ilAve oluna· 
caktır. 

Bundan ba,ka, sıhhi hizmet ifa 
eden doktorlara da otomobil ve
rilmesi lizımdır. Bilhassa sayfiye 
yerlerinde bulunan doktorların, 
hastaları, yekdiğerinden u.ıak 
mesafelerde bulunmaktadır. Bir 
doktorun bu nı.esafeler ara!itında
ki hastalarını muayene etmesi ve 
yahud daha uzun bir yerdrki acil 
bir vak' aya yetişebilmesi için, o· 
tomobil kullanmıısına ihtiyac var 
dır. Öğrendiğimize göre bu cihc~t
ler de kararnamede ta.<1rih edi]. 
mistir. 

Bir mesele daha vardır, o da, 
hususi otomobillerin taksiye ta· 
havvül etmesi ... Belediye, bu su· 
iiıtimali önlemek için, huı:-usi o
tomobillere taksi pli.kası verrne
mektedir. Belediye, bu usulü tat
bik etmeseydi, bütün husu~i oto~ 
mobiller taksiye tahavvül ede
cek. bu yüzden benzin tahdidatı· 
nın da manası kalmıyacaktı. 

1lsıkların Sö!ldürülmesi 
~ 

Valinin riyasetinde bugün 
yapılıyor bir toplantı 

Karar perşembeden itibaren tatbik edilecek 
Memlekette bütün ıııkların maskelenmesi hakkındaki karar do

laynıile bu günden itibaren, tedbirler ittihazı için hazırlıklara baş
lanmışlır. Bu gün öğleden sonra Vali LUtfi Kırdarın riyasetinde, 
kaza kaymakamlarının iştirakile bir toplantı. yapı1acaktır. Bu top· 
lantıda, ıtık söndürme tecrübeleri, sokaklardaki ve evlerdeki lam
ba1arın maskelenmesi h3ıkkında görüşmeler yapılacaktır. 

Işıkların söndürülmesi hakkında icra Vekilleri heyetinin kararı 
fudur: 

c l - 21 / l 1/1940 tarihinden itibaren, bilumum 9ehir ve lca
sabalarda ve ayrıca tespit olunacak nahiye merkezlerinde ve mın· 
takalarda, •hava taarruzlarına karşı ışıkların aöndürülmeai ve ka· 
rartılması nizamnamesi> nin cumumi tenvirat> ve ciç ve dı§ ışık· 
ları~ ve oJaçıkta inşaat> bahislerine taallUk eden maddelerile nakil 
vasıtalarına müteallik maddeleri mucibince ve bu nizamnamede 

İngiltere Avrupada 
geniş bir taarruza 

hazırlanıyor 
--

İn&iliz hava kuvvetlerinin yeni 
Ba$kumandaru 

Sir Charles Portal 
Londra 19 (A.A.) - Ordu ile müş

tereken hareket edecek olan bir İngi
liz hava kuvvetleri kumandanlığının 
tesisi, burada İngi.lterenin kıt'a üzerin
de taarruıa geçmek için bir ordu ha
zırladığına delilet eder gibi telakki o
lunmaktadır. Daily Sketch gaı.ete.!'inin 

havncıJık muhabiri, devasa tnyyareler 
imal ederek düşman tayyare tneyda.n
larına kadar piyade kılaatının naklini 
faydalı j!Örmekledir. Aynı muhabir, in
gilterenin büyük miktarda pik'3 tayya
releri imal etmesini 1942 ~enc?'i se
ferini Alman milletinin artık harbden 
usanacakt ve tam hava {aikiyetine ma
lik olncak İngilizlerin Almanyayı isti
ii için müsaid tarih olarak telakki et
mektedir. .................................. , ... .., 

Askeri vaziyet 

İtalyan • Yunan 
cephesinde dünkü 

vaziyet 
Yunanlıların İtalyan taarruzu

nu tevkif ve tardettiktcn sonra 
cephelerinin bütün imtidadı üze
rinde başlamış oldukları mukabil 
talll"ruz hareketi devam etmekte 
ve İtalyanlar, yalnu Epirin sahil 
mıntakasında ellerinde bu~undur
dukları bir kısım arazi haric ol
mak ve bir hayli esır v~ malze
me terketnıek suretile her taraf
tan geri çekilmektedirler. 
Yunanlılar, bir tara!tan hudud 

yakınlarındaki Koniça kasabası 

üzerinden garba doğru ılerJl'yerek 
Arnavudluk arazisi dahiline gir
dikleri gibi bir taraftan da bu ka
sabanın .şimalinde ve hudud mın
takasında bulunan Gramos daiile 
bunun daha şimalinde hudud ile 
Gôrice arasında kiin ve Gôrice 
ovasına hS.kim olan Morav~ dai;ı
nın üzerinde bazı millıim tepeleri 
işgal elmişler ve GOriceyi pek zi
yade sıkıştırmışlardır. 

Yunanlılar, bilhassa GOriceye 
ka~ı olan hareketi pek iyi tcrtib 
etmişlerdir. Filhakika, Filorina -
Kesriye hattı garbından hareket 
eden mühim Yunan kuvvetleri, 
hem Morava tepelerinden olmak 
üzere cephedrn yaptıkları bir ta
arruzla, hem de Kesriye - Gôrice 
şosesinin Yunan - Arnavudluk hu 
dudunu gec:tikten sonra Dovcl su-

) yu boyunca Morava dağlarının şi- ı 
ı.... r Arkası sahife 3 sütun 2 de 1-. 

Bulgar Kralı 

Berlinde 
Hitler'le 
görüştü 

Solya 19 ( A.A.) -
Reımi bir tebliğe göre 
Kral Boriı, refakatinde 
Hariciye Nazırı Popoll 
bulunduğu. halde, Al. 
manyaya gitmif ve O· 

rada Hitler taralında·n 

kabul edilmiftir. 
Kral dün Solyaya av· 

det etmi~tir. 

Von Papen 
Maharetli sefir 

Türkiyeye yeni 
Teklifler getiriyor 

Sovyeller Basraya 
indiği takdirde Tür· 
kiyenin vaziyetini 
öğrenmek istiyorlar 

Berlin 18 (AA.) - Yarıres
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Yeni nizama, bütün Avrupa 
devletleri ve Avrupalı bir devlet 
oldui<u ,.üçlükle söylenilebilecek 
olt\n Türkiye s;ı:ibi diğer bir kac; 
devlet de dahil olacaktır. Bir ec. 
nebi matbuat mümessilleri toplan 
tısında Yon Papcn tarafından ıöy 
lenilmiş olan ve pek de vazıh bu· 
lunmıyan sözlerden ~ıkarılabile
cek mana ancak bu olabilir. 

Maharetli sefir, vazifesi başına 
avdet etmiştir. Ankaraya v.isıl oL 
duğu zaman hususi meseleler hak 
kında Alman hükUmetinin fikrini 
müspet bir surette ifade edrbi
lecektir. Türkiye için, hele Molo
tof un Berlini ziyaretinden sonra 
_ bu hususta neşredilen veciz teb
liğ ziyPı.retin müspet neticeleri hak 

r Ark,.~ı ~hife 3 sütun 3 tel 

RalkaP haritası 
Karii erimize muf as
sal ve dört renkli 

bir 
verivoruz. 

ilk palta•ını per•embe 
günü vereceğimiz harita 
4 ,1;;,,,fe tamamlanacak. 

YAR 1 N 
Doktor Yavuz Abadanrn 
yeni nizam hakkındaki 

rıakılane bir yazı•ını 
okuyacak•ınız. 

• 

ğösterilen uaul dairesinde. ışık !Öndürme ve karartma ioine ba~Ta"' 
nacaktır. Yalnız sokakların umumi tenviratının maskelenmesi işi· 
nin, lüzumlu tedbirlerin ikmali maksadile 1/12/ 1940 tarihine ka· 
dar uzatılmaaı caizdir. 

2 - Huauai meskenlerin iç ı~ıklarının karartılma ve mn.akelen· 
me hazırlıkları 1/12/ 1940 tarihine kadar ikmal edilmiı olacak ve 
karartılmanın başlayacağı tarih ayrıca ilin edilecektir. 

3 - Bu kararname neşri tarihinden itibaren mer'jdir.> 
Pasif korunma i,lerinde, ıııkların maskelenmesinde mavi ve si .. 

yalı kiğıdlara, koyu renkli perdelere, stor ve kumlu muıamba.lara 
ihtiyac hissedilmektedir. HükCtnıet, bu gibi e~yanın mevcudiyeti 
hakkında bir fikir edinmek için, ellerinde bu mallardan bulunan• 
lann bu günden itibaren vili.yete beyanname vermesini ilin etmif'" 
tir. Beyanname müddeti bu ayın yirmi üçüne kadardır. 

Hayat palialılığını 
önlemek iç!n 

Deulet masrafları~ l azami 
nisbette hrsmalıdır 

Piyasada fiatların devamlı ıu
rette yükıelmcaini kısa bir tekil
de ıu tarzda da huli.aa edebiliriz: 
Mal talebinin n1al arzından yük· 
sek bulunması. Talebin devamlı 
surette arzdan fazla olrnaıının ıe· 
deblerini ve bu ıebeblerin bazı
larile naııl mücadele edilebilece· 
ğinİ ıon ıünlerdeki n-:ıriyatımız· 
da tebarüz ettirmiıtik. 

Hayat pahalılığile toptan mü
cadelenin bir yolu da piyasada
ki alıcı miktarını azaltmak, yani 
taleb hacmini daraltmaktır. 

Bu ne dereceye kadar kabil 
olabilir} Me•ela, fiatlar artacak 
diye lüzumsuz yere teliş eden 
kimıelerin fazla mal almasının 
önüne geçilebilir mi} Nihayet, bu 
malları alanlar günün birinde fi· 
atların yükselmediğini görerek, 
beyhude yere teli.t ettiklerini an
layacaklardır. Bu kanaat hasıl ol-

İngilizlerin bir haftalık 
hava faaliyetleri 

Birçok Alman 
ve İtalyan se-, 

hirleri hücuma 

uğradı 

Taarruz siddetini 
gittikçe ~rttırıyor 

Londra 19 ( A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 

1 5 teşrinisanı sabahı nihayet
lenen hafta içinde, lt"rıa hava 
şeraiti, İngiliz hava kuvvetleri
nin düşman arazisine ve düşman 
işgali altındaki araziye hücumla
rının geçen haftakiler kad::ır fazla 
olmasına mi.ni teşkil e)'lemı,tir. 
Fakat buna rağmen yn.ptlan hü
cumlar bilhassa tiddetli olmuı
tur. 
Bombardıman edilen mühim 

hedefler arasında bilhas•a 0unlar 
vardır: 

Münih: Burada demiryolu ve 
eşya istasyonlan vesaire bombar
dıman edilmıştir. Hitlerin nutuk 
söy leyeco::ği gece yapılan hücum, 

duğu zaman halk tarafından bazı 
malara olan taleblerin l..endiliğin
den azalacağına ıüphe yoktur. 

ikinci büyük müıteri de dev• 
!ettir. Devletin bugünkü tartlar 
altında, masraflarını .kısmasına 
imkan yoktur. Fakat devletin 
mal almak huıuaundaki muame· 
lelerini ıslah etmek kabildir. Dev• 
let mübayaa iılerine siriıtiii za .. 
man hazan diğer dairelerle rakib 
vaziyette kalmaktadır. Her dai· 
renin ayrı ayrı satın alma komiı• 
yonlan bulunması bu neticeyi do· 
ğurmaktadır. Bundan ba,ka ıahn 
alma komiıyonlarının çokluiu, 
müteahhidler veyahud bu komi•· 
yonlara mal aatanların da acle ... 
dini artırmaktadır. Bu arada mü ... 
teahhidlerin de aralarında uyuıa• 
rak devlete pahalı mal sattıkları 
çok vakidir. Bütün bu hadiseler. 

r Arkası ııalıile 3 sütun ' te J 

Bulgaristanın arlık 

tahammülü kalmamı, 

Bulgar nehirle· 
• • 

rının hali el erini 

Bulgaristana 

vermeli • • 
ımıs 

' 

Bulgar matbuatınin 
;:.caib neşrivatı 

Sofya 18 (AA.) - DN.B. ajansı bil-
diriyor: 

Molotofun Berlln :ı:iyaretinl bahis 
mevzuu eden Slovo gazetesi, fikri.iıi 

şu suretle Hade etmektedir: 
Avrupa.nın yeniden im!ltı ve Bal

kanlarda sulh ve' yeni nizamın tesisi 
hakkında Almaıı!oı1rla Sovyetler Bir
liği arasında mutabakat olmasaydı bu 
mülikat vuk:ubulmazdı . 

Sovyetler Birl!ğile Almanyanın i•
birliği yapması Italya ve Japonya ile 
yakla,mayı intac eder. Bu tok muhte
meldir. 

Ye.nl cenubu tarki Avrupa nizamı 

hakkında Zora gazetesi, Bulgar ne ... 
birleri haliclerinin siyasi coğrafya ba
kımından olan ehemmiyetini tebarüz 

Münih üzerine timdiye kadar ya. ettirmektedir. Bu haliçlerde ·~byyi• 
pılan hücumların en tiddetlisini diktası neticesinde münharu-en ya ... 
teşkil etmiştir. Çıkarıla.n yangın- hancı devletler nüfuzu altındadır. 
lar, ti. Augsburg' dan gözükmekte Gazete, Almanya ve İtalyanın da ha• 
idi. liı;lerini yabancı tahakkümünden kur .. 

Torino ve Milano: Gidiş geliş tarmak için ne büyük mücadeleler yap .. 
2500 kilometrelik bu uçuş eına- bğını hatırlabnakta ve bu memleket• 
sında, Fiat otomobil Ye tayyare !erin Bulgaristanın va%iyetini anlamak 
fabrikaları, bir kablo fabrikası ve hususunda eösterdiği takdir ve idrak 
saire bombardıman edilmiştir. sebebinin bu olduğunu ilive etmekte ... 

Napoli: Burada demir)·olu is- dir. Makale ,u ,,..retle bitmektedir: 
tasyonları ve petrol tasfiyehane- .Artık Bulgaristanın bu vuiyetP. ta-
leri bombardıman edilmıştir. hammülü kalmamıştır. Bulgar nehlrJe .. 

Berlin: Molotofun ziyareti es· rinin koylan Bulgaristarun elinde bu• 
[Arkası sahife 3, ıiitwı 6 da] lwımahdır.• 
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İki amelenin 

ölümü 

Üsküdarda, bir faf 
amele 
kaldı 

ocağında, üc 
toprak altında 

Dün Üsküdarda jki kişinin ôlümü, 
bir kifinln ağır yaralanması ile neti
celenen bir kaza olmuş:tur. Vak'a _.:öyle 
cereyan etmiıtir : 

Üsküdarla Acıbadem arasındaki yol 
üzerinde Zeynel tarafından işletilen bir 
tatc>Catı vardır. Dün saat ıo da bura
da büyük bir toprak çöküntü,U olmuş, 
ocakta çalışan amelelerden Mustafa ve 
Hamz.a, Ü7.erlerine yıkılan toprağın al
tında kalarak derhal ölmüşlerdir. Şük
rü isminde diğer bir amele de muhte
lif yerlerinden aiır yaralı olarak Nü· 
tnune hutanesine kaldınlriı.ıştır, Vak'a 
etrafında zabıta tahkikat yapmaktadır 

4000 fakir talebeye 
yardım 

Önümüzdeki aydan itibaren ilk ve or 
ta mekteblerle liselerde bulunan fakir 
taleb<lere yemek ve kitab V.?rilmeğe 

ba~lanacakhr. Fakir talebeyi sınıf mu
alJ.imleri seçecek ve idareye bildire
cektir. Yardım edllecek talebe mikU.
n 4.000 kad::ırdır. Bu maksadla mektcb
lerde teşkil edilen komiteler 1imdilik 
ihzari faaliyette bulunmaktadırh.r. 
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ilhalit 
fial 

maddelerinin 
dü,kinliiği 

Haklı değil mi? 

Şirketi Hayriyeden 

1 bir şikayet 
1/1 Bu sabah bir okuyucumuz mat

baamıza telefon ederek şu şiki
)'\ yette bulundu: 

1. •Bu sabah, Üsküdardan 7.15 te 
kalkması liz.ım gelen bir vapur, 
7,25 te hareket etmiştir. Bu yÜz
den bir çok yolcular işlerine geç 
kalmışlardır. Halbuki bu ~abah, 

ı) ! ne lodos vardı. ne sis ve ne de 
\ herhangi bir fırtına ... Acaba, bu 

\rapur hiç bir sebf.b olmadan is
kelede on dakika neden fa7Ja 

~\ı kaldı? Acaba $ırketi Hayriye 
(

1

1 için on d;ık.ikalık bir umanın e -
~ hemmiveti yok mu"•. ' 

~~ Okovunımuz haklı deicil ~i? 
Adliye koridorlarında 

Hapislik cezası 
On kuru, vermiyeceğim 
diye hem freni · kaçırdı, 
hem de bir hafta hapis ... 

Suçlu uzun boylu, .,işmanca ve kır
mızı yüzlü bir adamdı . 30 - 35 ya~
larında görünüyorO.u. Gri pardcsüsü
nün yakasında, bir kavga neti~cinde 
husule geldiği anlaşılan hüyı.icek bir 
yırtık olma.saydı temiz giyınmlş deni
jebilirdi. Çok hasis bir adama ben· 
zeyordu. 
Davacı onun tamamen ako;ine uzun 

boylu, zayıf ve habeş denec~k kadar 
e!mlerdi . Liciverd elbisesi ve parlak ma 
den! düğmelerinden bir vapur kon
düktörü olduğu anlaşılıyordu. 

Mi.kimin sorması Uurine anlatma
ya batladı: 

- Bu bay, dedi, dün nlı:f<'m bizim 
Ticaret VeU.letinin harbi müteakıb vapura bindl. Elinde büyük Lir bavul 

derhal kurulmasına lüzum gösterdiği vardı. Ben bavulun biletini isteyince, 
lthalit ve ihracat birliklerınin memJe- birden asabileşti: •Bu kadarcık çantaya 
kete temin elmeie ba,ladığı fayd.ılar bilet mi olurmuş?• diyerek çıkJşmağa 
artık kendini göstermt'ğe ve bel:lcntıen bafladı. Kendisine sükünet ve itidal 
neticeler tedrici bir surette elde ~1- tavsiye edip o gibi bavullaruı on ku
meğe başlanmıştır. Ve memlekete it- ruş ücrete tibi olduğunu söyledim. 
hal edilen milyonlarca liralık ithalat Fakat bir türlü parayı vennelc iste
meddesinin stoklan, fiatl::ırı ve satı,- miyordu. Ben be vazifem ıcnb~ ısrar 
ları mutlak bir surette hükümc.tin kon- etm~e mecburdum. Nihayet o kadar 
trolu altına girmiştir . Harbi müteakıb sinirlendi ki beni dövmek i<'İn üzeri
memleket dahilinde İ!tihs3 ı edilen bir- me yürüdü ve küfür etmc~e baş\adı. 
çok maddelerin fiatları aşırı bir suret· - Ne dedi? 
te yüluelmif ve halk muhtekirlerin e- - Ne diyecek, ana, avrat, si1ırile, ~il-
linde oyuncak olmuştur. •ttalbuki ha- lale kattı karıştırdı. Bu ~ırada vapur 
ricden selen malların ithalit Liatları iskeleye yanafmıştı. O on kuruşu ver
malOm oldu~ için biraz boc:ıl..ımavı meden bavulu çıkarmak istevor, ben 
mü~alob buf{tin müstakar bir h~le bırakmıyordum. Nihayet poli.o;e mü ... 
gelmiıtir. racaat edip davacı olduğumu söyledim. 

Harice verJlen toplu sipariıle!' gel- Htkim suçluya sordu: 
di~çe fiat1ar daha ziyade inmektedir - Canım, fU on kuru$U, ded.i, verip 

lngiltereden memlekete son gelen lrurtulw.n olmaz mıydı? Bak senl d.3-
mallar birçok .speküliıtörlf'rin akılla- va ediyor. Şimdi bir de hap$0lacak
nnı bqla.rına getirmiştir, İleride daha sın. 
fahiş fi.atlarla satm.ak ümidile piyua- O gözleri yaşararak anlattı: 
dak.i teneke, çuval, Jıistik. çay veıcıire- - A."ıl ben ondan davacı' ım reis 
yi toplayan bu açık!i!:öı.ler bugün g:ı- bey, dedi, Ankarada ~ok mÜhim bir 
yet müşkül vaziyettedirler. Çünkü fi- i~im olduğu için yenn mutla.k:ı ora
atlar teneke balında 60, tuval ba~ında da bulunmam lizımdı. Bu adamın yü-
80 kurut birden düşmüştür. Aynı şe· zünden treni de kaçırdım. Yüzlerce 
kil yann pamuklu mensucat. manita- lira ~yanım var. On kurUf alac;ığım 
tura, çivi vesaire üzerinde de olacak- diye beni yolumdan alakoy:luğı.ı için 
tı.r. zararımı ödemesi liızımdır. 

Mahkeme şahidleri dinl"yip :ı;:uçu !Wl
Ayni vaıiyet ihracat işlerimiz üze-

bit gôrdüğünden ismi Hakkı olan suc
rlnde de kendini gös~rmi.$ ve i1ırac lunun bir hafla müddetle h!ıpsine ka
mallarunız değer Iiatlarla harice a.-ı- rar verdi ve tevkil etti. 
tılmı,hr. Dünyanın bu kanşı!t devre-

ERMA.'! 
ainde ve bu kadar bol bir talPb k:ır-
'ısında memlekette doğ&blleeek reka
bet ve kazanmak hırsı ihrac mllddele
rimiı.in yok p11hasına harice gitmesine Harbin mali meseleleri 
erbeb olabilirdi. Bugün Üniversite konferans salonun-

İthalit ve ihracatımız muthık bir da :taat a1tıyı on ıeçe, Prof~siir Neu
ıurette kontrol altına girdiği halde, mark tarafından harbin m8ıi me~lele
yerli i!!tihsalitırnwn Ii.atlartnda esaslı rine dair bir konferans verilecektir, 
bir kontrol yapılamamaktadır. Fiat 
Murakabe komisyonunun bilhassa bu 
uha üzerinde çaJış:muı beklenilmek- • 
tedir. 

Edebiyal Dekaıı 

Aıkarada 
Konserve fabrikalarına 

leaake verildi 

Edebiyat Fakültesi Dekanı Hamid 
Ongunsu, Fakülte meselelerine dair tet 
kikat yapmak üzere Ankaraya hareket 
etmi~tir. 

lftırakabe Komisyonu, son ıcün!erde y L d"ll k d 
ıelen 22590 sandık tenekenin tevzii işi· auancı 1 er ursun a 
ni hılletmiftir. Petrol •irketlerine aid Ünlverıite yabancı diller kur:ııları son 
olan ı6871 sandık, doğrudan doijruya !llınıf talebeleri tatbikat yapmak üzere 
tirk.etlere verilmi.tlir. Bu parfilf>rde ta- muhtelif liselerin framızca, ingillz~. al· 
cirlere aid 5.719 .sandık t"nekentn satış manca derslerine devama ba.ş1ayacak
fiı:ı.tları maliyetlerine yüıde ıs zam ya- lardır. 
pılrnak ıuretile tespit edilmiştir. Bu 
miktann bir Jomu da petrol ,ırketle>'i· Baltacıoğlunun konferansı 
ne ve diğer kısımları, milli kon~erve Beyoğlu Halkevinden: 
fabrikalanna zeytin ve yağ konulması 1 - 2ı ik;ncitqrin 1940 pero;embe 
için Edremid ve Ayvalıktaki fabrilm- günü saat 18.30 da Evimizin Tepeba
lara, bisküvi, çikolata imalifhat1cleı-lne tındaki merkez bin•~ında İsm:ıil H::ık· 
ve sanayi birliğinin mütalf'tt!lı alınar~k: kı BaltaeıoM;lu tarafından c:Türklerin 
diıter sanayi müeneselerine tcvti edil- Yaratıcı Dehası.. mt>\.""ZUunda mühim 
mi,tir. hır konferans verılecektir, 

Edebi roman Tefrika numarası : 45 

ANA - KIZ 
Yazan : P E R İ D E CELAL 

Gene kadının yataktan fırladığını, 
odanın içinde oraya bura~a kararsız gi
dip geldJtini, kendini kaybetmif bir 
halde ellerile yüzünü oğufturarak: 

- Ne yapacağıı, fimdi ne yapaca
jı,.? diye inliyordu. 

Reşid de endişeli, bitkin bir halde 
idi. Bununla bf.raber onu teselliye (;ı
lıştı '. 

Belki bizim tanımadığımız do•t
larından birindedir, diyordu. ~!es<'lli 
doHor dedikleri bir adam var. 

Fakat, «ene kadın. ağlıyor, onu 
dinlemiyordu. 

- Bulmalıyız, onu bulmalıyız. 
Re,id. tel8..şh, ümid~iz söylendi: 
- Kendine gel, biraz soğukkanlı ol 

C'.'tnan, annE'n seni bövle ~örmemf'!i
dir, Ona hic- bir ~y belli etmeme)·e 
!T' 0 cburuz. Şimdi doktor dE"diklf'ri 11u 

adRmın. Ahmedin lt>lefon numarasını 
bul'lcaılım, MuhRkkAk oradadır. 
~ne kadır !(Özleri korku ile bi.iyü· 

Y•r~k soruyordu: 
- Ya oradaı deeilse. 
Reşid. çöker ~bi bir iskemlPnin ü

zerine düşmüştü. O ıamana kadar koı-

fa.sının &eriAindP olan en korkunç ih· 
timaller, uıklandıkları yerden çıkı .. 
yorlardı, Gf'nc kızı türlü türlü ft"kil
lerdt ölmüı tasavvur ediyordu. Su· 
tarda bobrulmuş. uçurumlardan ka -
yıp gitmiş veyahud uzakt~. tenha bir 
yerde ka~katı donmu,, karlara ~;:; -
mülmüş. Evet. ya orada df>ğilse, diye 
dü!!li.inüyordu. Ya orada değilse!. 

Gene kadın, iniltileri. gö7. ya,!aıı 
kesilmi$. ıimdi R~idin karfısında dim 
dik duruyor, sanki ondan ümid vprid 
bir cevab. bir h::ıreket belcljyordu. Re
ıid uvıf bir sesle: 

- Oradadır, dt'di. Eğer orada dc.>
ğil"e. 

Cannn, kı~ılmış soluk dudaklarının 

arasın,an: 
- vet oradn de~ilse, diye tekr;ır 

etti. 
Gene vücudiini.i o çirkin titreme !'!a

rıyor, iri siyah l(ÖZ bebekleri birer 
damla kntran gibi koyula.şmı!J. beın

~vaz yüzünde oldulundan daha iri, 
vı.ıvarlAk görünü}·ordu. Sll.hit bAkış
J,_rl• aenc aıdama bakıyor, katları a
sabi hareketle zaman :ıaman kımıl .. 

HAKiKAT 
. . 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ 

Bir kadının çan
tasındaki 3,000 

f "'"'~~~i""'"'a·~·;E·~·~~~ ........ 11 T ü r k 
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- Alman 
a 

liralık mücev-

lk t11ad 
* ÇUVAL FİATLARI - Çuval fi· 

atları haricden mal gelmekte devam 
ettiği için mütemadiyen düşmektedir. 
Bir çuval ı40 kuruşa kadar atılmak
tadır. 

* İTALYAYA BAL!K İHRACATI. 

b 1 d 
1 İtalyaya ihrac edilecek balıkların lisans 

h e r k a Y O U i ılerini görüşmek üzere dün bir top-
lantı yapılmıştır. Balıkçılara, İtalyadan 
akreditif açıldığı bildirildikt~n sonra 

-------- --------· 1 Usan!'! verilecektir, 

Halbuki bu kadının 

çanlasında yaln ız 

para bulunmu, tu 

Beşiktaşta Demirciler soknğında Moh 
mudbey apartımanının 3 numaralı dai
ı· e!'linde oturan Behire i:ı;:mindeki kRdın 
evvelki gün apartımanın koridorunda 
bir kadın çanta. .. ı bulmuştur. Tam bu 
sırada Beşikta, Maliye memurlarından 
Necmeddin de oraya gelmiş ve kadın 
ile beraber çantayı açmışlardır. Çan
tanın içinde bir aded 50 liralık, 5 ndcd 
10 liralık bulmuşlardır. Diğer ki.ğ1d

ları karıştırınca çantanın Beşiktaşta Şa
ır Nedim caddesinde 110 numaralı ev
de oturan muharrir Hakkı Suhanın 

hemşiresi Zebraya aid olduğunu anla
mı,Iar ve götürüp kendisine teslim et
mi.,lerdir. Fakat kadın çantayı açınca 
içinde 3 bin liralık mücevher bulun
ması llzım gelirken, bunlarLl yerinde 
yeller estiğini görmUş ve polisi haber
dar etmiştir. Zabıta bu J(arib vaJ..'a hak 
kında tahkikat yapmaktadır. 

Mekleblere nekadar 
meccani talebe alınacak 

Maarif Veki.leti, İstanbulda mevcud 
yatılı ortamekteb ve li~lere alınacak 
leyli ve meccani talebe adedinı arthr
mı,tır, Şimdiye kadar kabul edilen 2000 
talebeden maada ayrıca 1500 talebe da
ha alınacak ve bu ycktın 3500 a çı~rı
lacaktır. Maaril idaresi bu i•i Uıtk.ik et
mektedir. 

Eroin kaçakçıları 
Zabıta son iki gün u.rfında .,ehrin 

muhtelif semtlerinde eroin, morfin ve 
esrar kaçakçılığı yapan Baki, Az.iz, Bür
han. Sa!Ahaddin,1 Arab Sefer, Osm::ın, 
Fethi, Rıza, İbraNm ve JOlari ackndn 
on kişiyi uç üatünde yakalam17 ve A'
liye Be~inci Ceza mahkemesine tesliın 
etmiftir. 

Necat vapurunda 
hir kaza 

Dün kömür yüklü olarak limana gel
miş olan Necat vapuru, makin.iıti Arif 
oğlu Nt>z.ir İ!'ltim boşaltırken vücndtinün 
muhtelif yerleri yanmıf, Beyoğlu has
tane!rine kaldı.rılmıftır. 

* ALTIN - Altın fiatları düşır.ck
tedir. Dün piya~ada bir altın 24 lira 
üzerinden muamele görmü~ti.ir , * İSVİÇRE İLE TİCARET - İsviç
reye dünden itibaren röpor mua'l\ele
si tekrar kesilmi ştir. Ban tÜcC'arlar 
pauılarını alamamaktadırlar. 

* ODUN FİATLARI - Murakabe 
komisyonu dün odun fiatlarını yeni
den tetkik etmiş ve Anadolu ile Ru
meli meşelerinin aynı fia tla sa tı lma
sına karar vermiştir. Bir çeki kesilmiş 
meşe odunu eve teslim ve i ~ti{ yapıl
mak şartile 435 kuruştan satılacaktır. 

* LASTİK FİATLARI - Murakabe 
komisyonu dün Jiı.~tik fiatlarun tespit 
etmiş ve 938 fiatlarına göı-E' yüzde ıs 
rr-.iktarında bir zam yapmtştu·. Bu da 
artmış olan nakliye ücretlerinden ileri 
geln1ektedir. 

* LASTİK GELDİ - Dün yeniden 
dört vagon 18..stik. gelmiştir. Paz'.lrte~ i 
günü bunlara da fıat tespit edilerek
tir. 

Vilıiyet ve Belediye 

* DOMUZ ETİ - Şehir Meclisi dün 
Pa!kalye münasebetile kesilen 20 ki: 
loya kadar domuzların kllosunıMn 25 
kuru,ş nakliye ücreti alınmi\l:lına ka
rar vermh;ı tir . 

* YESİ BİR PARK - 'Şehzadeba
.tıında Letafet apartımanı karşısında
ki sahaya güzel bir park yapı
lacaktır. Belediye dünden itibaren bu 
sahanın tesviye.sine başlamıştır. Ptır
k~ açılışı 23 ni:ı;:an milli hakimiyet gü
nunde yapılacaktır. 

* ASKER AİLELERİNE YARD~I. 
Ac;ker ailelerine yapılacak yardım pa
ralarının tahs.ili için ahn~cak 50 tah
sildarın 15 bin liralık münaknlc ka
rarı Dahiliye Vekaletine bildirilmi~tir. 

* SEYYAR KfolÜRCÜLı:ıt - Ma
halle aralarında dolaşan seyyar kö
mürcülerin kaldırılması için Şehir 
Meclisine bir teklif yapılmıştır. 

Maarit 

* İLK.'IEKTEB MUALLİlllLERI -
Şehrimiz ilkmekteb muallim vo mü· 
dürleri için ikincikinunun 4 üncü çar
ljlamba g_ünü saat ı4 te Cağaloglu bi
rinci ilkmektebdc ve Fındıklı 13 üncü 
ilkokulda •Dekoratif yazı. ve ·Ba!lit 
\•uıtalarla denemeler. kursu açılacak· 
tır. 

* ÜNİVERSİTEDE - Üıuversiteye 
gelen talebenin lisan muafiyet imlihan
lanna bugün başlanmıştır. 

ticaret anlaş

ması tatbik mev 
kiine giriyor 

Almanyadan yapılacak 

22 milyonluk ithalatta 
ne ıı:ib i esya alıyoruz? 

22 milyon liralık Türk - Alman tica
ret ;nlaşma.sı hükümleri dahilinde Al
manyadan muhtelif maddeler V'? eşya
lar ithal edilecektir. Tüccar!arımız ne 
gibi mal ithal etmek istedik1Prini Mın
taka Ticaret Müdürlüğüne bildi!"mE'~e 

ba,Iamışlardır. Anlaşma gruplar~ tak
sim edilmit ve 3 numaralı l<ihikasma 
göre 8.200.000 liralık bir Plöfotı ayrıl
mıştır. O ve 6 ncı gruplarda yazılı (me
kanik sınai ve ecı.a kı..mu haric olm:ık 
üzere) dlğer gruplardan şu madrlelerln 

ithal edilebilecf'ği Ticaret Vt?ki'Pfincien 
bildirilmiştir. İkinci grupta ya::ılı optik 
ve ince mekanik sanayü, üçüncü grup
ta yazılı hırdavatçılık, dcmirc-llik ve 
sair demir madeni efya, dördüncü grup 

ta yazılı taş ve topraklar, beşinci grup
ta ya:r.ıh cam ve porselen sanayii, al· 
tıncı grupta yauh boyalar ve kimye
vi maddeler, yedinci grupta y.azılı ki.
ğıd i~tih~li sahayii, k.iğıd işleme sana: 

yii ve matbua, scki:ıinci grupta yazılı 
tahta işleme sanayii, dokuzuncu grup
ta ya7..ılı diğer gruplarda tasrih ediln ı i· 
yen diJ{cr Sllnayi maddeleri. 

VEk,let ithalit tacirlerinin beyanna
melerini tetkik ettikten sonr.l Vekillete 
bildirecek, Vekalet müsaadesınden son
ra bu malların ithali mümkün olacak
tır. 

* AVUKATLARIN MESLF.K Sİ· 
GOR.TASI - Avukatların m~slek si
gortası işi tatbikatı etrafındıı görüşül

mek üzere AdHye Vekaletince bütün 
memleket barolarından birer mümes
sil Ankaraya davet olunmuştur. 

* YABANCI DİL İMTİllı\NI - Me
murların yabancı dil imtihanlan dün 
Edebiyat Fakültesinde yapılmıştır, İm
tihanlara 216 mt'mur girmltlir. * NAMIK KEMAL - B ıi yük vatan 
şairi Naınık Kemalin ölümünün yıldö· 
nümü müna!:ebetile birincik;J.r.ıınun be 
finci günü Üniversitede ve mı>ktebler
de büyük merasim yapılacak~ır. 

* ERZİNCANLI ÇOCUKJ,AP. - Er
zincan felaketinden kurtularak fehri· 
miz.e getirilmiş olan kimse.siz çocuklar 
yatılı köy mekteblerlne yerleştirılecek

lerdir, Bir iş için yapılacak para yar
dımının miktarını Belediye Vii8ıyete bil 
dirmj~tir. 

ıı HER GÜN BİR Mi; SELE ,, 

kontrol Hiçbir 
Bitpazarı. 

ve 

Bir 
murakabeye 
ceket iki 

tabi olmıyan bir piyasa: 
saatte sahih değiştiriyor 

Avru_pa harbi baş.ladıktaı:ı son:a m~n ı l•.ği ayni tekilde satmaktadırlat'. Bele- ı 
sucat f1atlarının artması, .gıy~gll3' mu- dıye niı.amname...,inde burada.ki esnai dine mahsus lisnn ve işaretleri o1an 
t ilik h · ı hu esnaf hemen hemen tamamen bı·r ea er teYe tesır yapmıştır. Faka için bir çok sıhhi maddeler k _ 
Bitpaz.arındak! satışlar, alış verişler he nulmUf ve bunların tatbikatt ~· tı·öst halinde çalışmaktadır. Aldıkları 
men hiçbir kontrole tabi olmad•ğınd:ın şekillerine göre bir çok yeni karaar~ ve sattıkları malların fiatlarında hiç 

bir mikya.ı ve nark olamıyacftğı i('in gerek sıhht bakımdan, ve gerek!:c ihti- !ar alınmıştır. Muhtelif zamanlar•. k 
k3ır cihetinden son haddini geçmiştir. sık kontrole tii.bi tutulan bu çarşoıa sın satıcının getirdiAi mala her hangi bir 

so esnafın teklif ettiği fiallan daha faz-
Buradak.i esnaf ra~gele herkesten nl· :ıylar zarfında yenı'd•n eski va•.i•e· ı d'" d' kk 

. .1 asını ıger ı.i Bnlar da verıııemc1<te 
dıkları ve mahallelerden toplattıklan tine dönmeğe başlamıştır. Ha . .;•alıkh bl- ve paraya ihtiyacı olen satıcı da çar-
elbiseden tutun da, don gömleğe ka- rinin sırtınd.ın çıkan bir malın birkll.Ç n!tc:ar elindeki malı yok pahB:;ına aa.t
dar herşeyi bir etüvden geçirmek şöy- saat sonra diğer bir vatandaşın sırhnn maıj:a mecbur kalmaktadır. Satışlarda 
le dursun ,üstüne bir fır~a bile dokun- giydiriJme!ri yüzünden birçok ıari has- i.qe iş tamamen aksine<!ı ... Mağazalarda 
durmağa lüzum görmeden dü.kkıinla- talıkların tehlikeli surette yayılmuı da yenileri g _ ıo liraya satılan pantalon
rındaki çivilere asmakta ve ilk çıka- pek mümkündür. ]ara burada 14 _ 15 lira fiat biçilmek
cak müşteriye derhal üç dört mi.J:H fi- Bundan bafka burad:t yjıpılm:ıkta te ve bilahare müşteriye ~utlurulabil
at farkile devretmektedirler. Buradaki olan ihtik8r ve in"af"ı2lıg:-ı da hemen diğine satılmaktadır. YRznı !) - 6 li
emafın bir çoğu muhtelif :zaınan 1arda, hiç bir yerde tesadüf ~tmPk miimkün raya alınan palto ve pardr-sf; !Fr 40 li
ha"tanelerde ölenlerin kalan eşyal"n de~iidir. Paraya ihtiyacı olan bir<"ok radan aşa~ı satılmnmaktadır. istanbu
içln açılan münaka!'lalara da iştirak et- kimselerin elindeki eş-ya burndı muh- lun her bakımdan t~tkık ve kontrola 
mekte ve !atın aldıklan don gömlek, telif bezlrgıinlarla satıcının elinden t.ahi tutulması icab eden yerleriııden bi
elbıse, ayakkabı. terlık, çanak ve çom- y0k pahrısınl'I satın alınmtıktadır. Ken- ri de muhakkak ki Bi•pazarıdır. 

dıyordu. 

Reşid, gözlerini ondan kaçırmıştı : 
- O 7..aman karakola müracaat et

mek ISzım gelecek, diye· cevab verdi. 
- Karakola mı? Demek, sen zanne

divor!lun ki!. 
CanAn devam edemiyerek iki elile 

yibünü tutmuştu. 
Re~id, fmlb j{"ibi bir ~sle orııın 

şöyle mırıldc;ndığını duydu: 
- Allahım un hana kuvvet ver, ar

tık dayanAmıyorum. 

Sonra dönmüş, penrf'rcve yÜrü .. 
mii. tü. Orava yaıııl~nıp kaldı. 

Dıc:anda, kar, liitta ltıpa y~~ıvordıı. 
A~arlnr, VPrlt>r. ,ök. her ver ~011~11z 
bir btya7.hk içiııdP idi. Bir d~t bile 
k""ltrrf tnn1vordtı. Rii7P'.5r durmuıstu. 

Re-:id. yf'riııdPn kalktı. A~ır adım
larla ı~aoıv.:> do~ru yüri.i<iü. 

- Bl"n sridiyorum, dedi. Bu AhmPrJ i 
bulmalıyım. 

Genr kadın kımıldamadı, Sf'"ini C'l
kl'rmarfı. 

Ynn:-ıklarına ~öz yacılnrı a~ır n:{ır 
r.;.;.t..\iliivor. dı~.,rı"ı biitiin ., ,.1~ ;11r>ri 

c:ilinmi~ hir hı:ıl,Je, hPmhf'•·'"l7 bir diit
liik irindP Pöriiunrdu Onun c:P.•lnl 
~·ıvrıı~dı bilr > l.-h rhırl'Y'uŞ P':'-ivı)i 
Hi,. bir sev dli •iinmiivordn , y.,1.,1,. 
m\ithis bir ~cı. \.'Ü"udün h,.r ha.nei. Y.ir 
lı:ır~f1nın f;ııh~mmiil"ii" ;ıı~rı!lını . m::od
~i hir t7hr::ıbt h;ııtır}Af<ıın. rulııın(l ~ ıı 
,.iv=ırf,.. dııırrıııı.-lııınn~R. Ptirırfp , kııı,..ııırl-ı 

kıvrı:ıf' ..... ~. Arıl1T1A ve kArıııım::ı hA1i'1-f" 
hiuettiii büyük bir acı hissediyordu. 

RPı,id, on1' doğru merhamPte ben _ 
zer bir bakış fırlattı. Kendisi de çok 
muztarihdi. Cinayet işlemiş bir in -
&an gibi vicdan azabları, korkular:le 
'.'öankl mahkômiyetini bf.kliyordu. F
ğer Ale\.·e bir şey olur. Pk.er korktıık
ları gibi gene kız bir daha ,'!eri clıln· 

mez, bulunmazsa, işte o zaman ha
fiften duymAkta oldu!lu ~e~ yük..;;f'le
cek ~en, diyecekti. Şebeb s~n<ıin • Ou 
ne mütih\I ithamd1! Hatta ıdrrdiden, e
vet fimdiden onon hAyalınd1ln. nııun 
başına &?elecek bütiin fel:ikptJ,.rd,.n 
kendi!<ini mes'ul hissediyor, korku::or, 
titri\•ordu. 

AlPve acıyordu. Fakat onun hPı] -
bahtlı ~ının knrkunc kar~rl "'l r vermiş 
olm'.1.,.ının yerane in1ili old•ı ~unu, o
na f('n~hk etfi~ini diicl;rımPk, ııimrti. 
lik bu hE'pır;indPn kuvvc>tli bir hio;li ki 
onu e7.ip bitiriyordu. Alevin bulıın
rfıa.c:ını. ııhhatte olduğunun aı,1 <1 .;ıl -
m~c:ını icıfivor~a. h11 E>n cok lralhin,. r
~ırlık VPrE'n o yükün. o vicdan ;:ı:?-.h-

13rı, korkular. o nı"'rıevi huıur!=UZİl!k
t:ın kurhılrnak it'-indi. 

Kapıvı açmak İ"İn elini tı?Afıyb•·du. 
Fakılt kanı k('r-1il;;;in~ "'P'I ar•1"1. s ..... _ 
vet ff!"lntmdı. Başını içeri doılru u-
2atarA1c: 

- Ne oluyor, dedi. Camın nicin böy 
le odasına kapandı bu sabah? ~n 
timdi mi geldin? Kalfa söyledi. Sabah 
horoı.lar öterken sokağa fırlamıi•i!n. 
Bu soj;ukta!. Ne oluyorswıu.z: Allah 

aşkınıza?. Hepini7l ~nki cinler çarptı. 
İceri girmitti. Refid hi~ bir şey ı•)y

lemedi. ElilE' müphem bir işaret y.Jp
tı ve odayı terketti. 

Servet Hanım ha\•rctle J:!:"'nc ad lm1., 
11.rka~ından baktı. Sonra kapıyı örttü. 
Canana yak laısh: 

- ~Iuhakkoık bu evde bir şeylrr ~e
çiyor, diyE' mırıldandı. Ben anlıy1 -
mıvonım. Ne oluyoruz. ne var? B:-ık 
AIPv hu gece de e-ve gelm,,miş, nerede 
sabAhladı, kimhilir. Sonra R<'~İ~in pe
rişıtn, tP\.§.,Jı hnli nPthr? CPvab bile 
vermPdPn fırlavıp gitti. Sana n~ o
lu•,.or? Su.cı:\ıyorsun. hen su!flıyorsun!. 

Carıan, elinin aC'Ple bir har('Ketilf' 
yanalt-1 ,\rınd f< ki vasl-ırı ~ilmisti. Pen -
cE'r<"d<'n dilndü. O ZAman 5f'rvf't 
Hanım ~er!lE.'di ve kı:ı~l~rı hayr<"tl<' 
vukarı kalkıo elini durlaklarındlln fır
hvacak fPryprh boğmak ister gibi ağ
zına rötürerek: 

- Am~n Allahım, dedi. una n" 
ı"'lmuş? . Yii7i\ne bak. Ne miithiş şey' 
A;•\ı\·orsun da. 

Titri\"E"rrk vakta .. mıcı:tı. Kı?'ının l.o
lunu tuttu Bı:ısı hafif hrı'if o;al1arı~r~k. 
hE',,erı:ınrlAn yi:hı:üniin lıi.itiin , h'\fl~t'I 
dı:ıimi bir hArPk"t lcinr1e g<'ı·ilip .,ı_ev
~i.verPlc:. titrek bir se~le: 

- Canan, diye yalvardı. Ne var. 
Mvle bana? N" oldu, neyi ı;:,_t.-11\"or -
ı;un'> Canan, büvük bir fcl~lıt'Pl ml'! 
Kızım, yavrum, yalvarrrırn !tÖyle 

(Arkası var) 

Macar hikAyesi Kralln cücesi 
Çeviren: Cavid YAMAÇ •_. 

Kuvvetli müttefiki ve dostu İsvc-ç ı koynundan bir mektub çıkJrar 
Kralı Vll nci Şarl'ın mailübiyeH ü- Krala uzatt..ı: . ktııb-

zerine memlek~tlerinden kaçan ve tah- - ·Bender. de~.~lii~ hır nı~1.,.rıı~ tını 1I nci Ogust'e bırakan Polonya - Kral kollarını gogsunde bai ,~ 
nın bedbaht Kralı Stanislas Lençinc- mektuba dokunmadı. 
ki, çok cesur ve maceraperest bir a - Branke tekrar uzattı. Kral: 01~ 
damdı. Tahtını bırakmış, fakat ondan - Sende kalsın, dedi. İçinde~ 
ferağat etmemi'}ti· Zuhur eden fırsatlar duğunu biliyorum. Sizin ok 
dan hjç birio.i kaçırmıyor, onu tekrar emrediyorum. el• 
elde etıncnin çaresine bakıyordu, İs4 Branke, sapsarı kesildi. RıJS, Stlçıi 
veç Kra lı tarafından kendine hediye geçtiklrrini llnlayınca bir and~. Sif 
edilmiş olan Zvaybruk çiftlii;inde ya- arkadaşına yük.lebneği da.ilDdu~,tl 
şayan Stanisla~, sık sık, hiç de da· adamın mahvolmasının ne ]t1 ,ıııt 
vet etmediği ziyaretçileri kabule mec- vardı. Hayret göstererek arkada 
bur kalırdı. O. bu misafirlerin, ken- sordu: 
disinin her sözünü. her hareketini ta- - Bu ne yahu'? 
ra:oı!luda memur, Ogü.st tarafından Kral çıkıştı: 0t• 
gönderilmi, kim:ı;:eler olduklarını pe- - Bırak ŞU şahteliği.. onun rı~:ı-
kAJa biliyordu. Ve nere:ie hafiye var- dulunu M"n de pekAli ~iliY0 rıY' 
sa orada katil de ek. .. ik değildir. Hatta dah .. iyi biliyorsun. Sıı ~~ınt' 

Dostluk ve meftuniyet maskesi al- beni tara~wda ve icabında öld: zı::ıl 
tmd~ malik~nec:indı:!n Relip gl"Çen mi- ~e gönderildiniz. Caniyane P~ ı1l eC" 
!:afirler meyanında bir gün iki Yf"ni burada kurdunw:. Şu ~ür.el, sıık~ ; t\S 
yabancı göri.indü. Bunlar zahitti. Bi- de. Si7İ kimse dinlemiyordu. fa • 
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rici Rus, öteki Saksonyalı idi. Rıı.,.un vuksı.rıdaki çiçeklerden şüpheıeıı 
imıinin ne oldu~unu bilmivoruı.. U- dini7., d)ll 
kin Sak!lonyalının adı Branke idi. Bnzan ciçeklerin de kula.ğı .;e 

Yeni tanışmışa benzivorlardı. Her 
iki-ti de Stanislas'ın gilzf'I hem~iresi 
Ekaterinanııı gözüne ı:ı;irmeğe u~aşı

yorlardı. Baz::ın bu mevru Ü7.f'rinde 
11ralarında. gE"nc şöval;r•eler arasındA 
daima vuku bulan yan şaka, yan 
ciddi münakaş.ahı.r oluyordu. 

Sabık Kralın malikAne~inin paTktn
da k.ayalardAn ustalıkla vapılmı$, ot
hır ve yosunlarla örtülü bir sun'i ma
A;ara bulunuvordu. Ma&~r;.nın, R~ır d~ 
mirden bir kapıst vardı. İc-ı:ı.bında 1tii-
7P]ce kilidlt>nebilirdi. İcerisi bir pren'.'le
se yakışır surette şık divanlarla süslii 
idi. Bir tek odadan ibarf't bu mR~:ı.ra 

yaz ııünll'ri bıırP<ııı Kr11lın hu~ısi din
lenme yeri idi, Ö~IP<ien 1nnr11.lArt bu
rada uyur, :oıamimt dostlarını bura.dn 
kabul ederdi. 

Bir gün Ru!'lla S:ı.kı;onyalı mağarAda 

oturmu~1ardı: 

- Kardeş, dedi Ru". Ne kadar sa
kin vP «illi bir yer. 

- H"'kikaten. de..J.i öteki, aankl .l
fıklarA. mAhSU!ll bir y<'r. 

- Şu kapı kan=ınrlı mı kimse içeri
de nP nld,ı<!unu hilmez. 

- Me:ı;:clii ı:ı:üzel bir kadınla öpüşü-
yorsun-. 

- Burada Ekaterina tle başh:ı.şa 

kalm::ık ister misin? 
- Daha fazla Stanislas'la kalmak is-

terdim. 
Rus, arkadaşının koluna girdi: 
- Seslrnme, şu kanıyı kapatalım. 
Demir kapıyı kapattılar. 
- Artık sizi kimse djnleyemeı:. 
Mağa:ra, bütün binAlardan ul.Bk ve 

~araydan ayrı, kalın duvarları bir ke
lime bile i!'lltilmC'mesine meydan ver
miyecek halde .. Ve içeride de kendtle
rinden baı;;ka kim!lecikler yoktu. 

- Fakat şu büyük vazoya ne dc'.'r
sin? 

Ru~, bi.r mermer sütun Ü'lerinde 
bulunAn harikulılde bir ı;-i~k vaw
sunu işaret ediyordu. İçinden renk 
renk çiçekler sarkmakt,. idi~ Bu v~o
nun içine bir çocuk bile J:!İrcmezdi. Bu 
garib şüpheye ikisi birden ıülmeğe 

ba~lad.ılar. 
Sonra, kanapelerin alllannı, perde 

arkalarını araştırdılAr "e yalnız olduk
larına kanaat getirdiler. 

- Dostum, diye bafladı. Rus, iki -
miz de buraya ayni maksadla gö~ -
derildik. 

- Evet. 
- Benim vıı7ifpm Sf.tıni<ıılas'ı tanq-

sud etmf'k, çiltlil(i terketmesine ma
ni olmak. 

- Bununla beraber o b\1rayı ter
kedecek: hem de bu gece. ÖA'rendi;:i
me şröre Fransaya gidip yardımla dö
necektir. 

- Evet, ben de öyle öğt-endim. 
- Pekilıl&, bu hususta sana verilen 

emir ne? 
- Onu öldürmek! 
- Yavas yavaş konu,. Bu sözü ci-

çekler bile İşibnemeli. Nasıl öl -
dürC'cf'ksin'> 

- Civarda as'kerim var. Yolda nna 
hücum edecekler ve öldürecekler, 
hr>rkes cış.kiv:ıııl:ır tarafından öldürül -
dü~nii !llnacak. 

- Planın iyi de~il. Starıi!'llas cesur 
ve kuvvetlidir. Ve bf'lki de onun da 
11.dl'l.mları vardır. ~,.ni tanıyabilir ve 
ba~ına hf'l& açar. Bu vaziyet karşı -
!'lında kimce mP">'nliveti yi''·1 .. nlTl~Z. 
Bfl..ska bir et>rP lınlmtıhyız. 

- !==.öyle b:'lkahm. 
- Bu h~i cürültii•ii..-ce yapmalıyız: 

ü1eri ... ..te zehir var mı? 
- Var. 
_ F"'lr"t kı•11.-nılanııı7.. 

- "B;if,1n •·..,,..ek ve i<"kilf"rden, öııce 

F.kat,. .. ina t:ıdıvor. 
- T'lrıml"lc nnu (:.lfliirmPk idE"mİVl)r

"""· Vııni nilı=ovpt on~ vunılrfun Jıı:ı' 
1>"'"~15.. hPr dı::tlıA r>r"'H""hıı. <;ıt m~lc
f,.bn aörii .. nr muc;un' $t.ı:ı.ni<ı1ıı.,.ın ö
lii......,;i hnnrfı::trtır. 

~,Jf,.lı:;:tnhıın i,..i flp frn:ı ıie;;.it, Biri"i 
T{-.,.1 ... S~'"l' ın 'T'ih•lıı.: r.,,..,.;1p Aııık@r tflp• 

hırl•~•nı ,,.,;;;,4 .. l;,.,,r. NP k~ıi-::ır c:,,v; -
"'IPP•lr. F - lr.,t i1c:i ıt.<ıt>t şnnr';\ lrııılhi '1"'
r~ı,,_,..,,,. _ ,.,ı..,.1,..; 1--.,1.,,n~""k.. ba~ı rlô

""""""°· ~,..1~ .. nr1"lr lrP'1 pl.,,IOV8 kOlll1'1. -

r~l-1.,..-• f...,1-.,f hf.v1.,1',.la "lo(.-.,J (ff"'C'P öl~

l",.ı..+.:.. ,...-..,ı~ı .. ı...,.., '"in""' incP hir tn., 
~p"':ı:.:ı;,. ("ltr,,~•·ı;..,1 -,ıo......,~n hu trın1 

fpn,..Hii cı ,...ı ...... .-tc ,.,. l.lr t,.,,.~ ~f"l"IP '"'nl"lr<' 
.,;~ ... ,.,.:-:; iliinv;:.vı hir k~c saAtte boy
lıvıır"''·•,,. 

r.'1 - .. ) ,.,..;;ı.,.,..,..,.,..,.1 hir l"J!I .. ,. hnl-
dtt?'I. ,11' .. ldııl-,u ~Pıı mi Vf'M>l"f'~";.,., 

- c::,. ... ;n \•pnn,.n cı.,ı...~ miin=-... •l, n
lur. "&-ni Rıı!i :zannettiitinrlen pek ili ~ 
fT" ... ~ f'frnivor 

Eh·,.nlrıo bir kıııc; saniye tercddüd i· 
c;indf' k::ıdı . 

- Yok~~ knrkuvor musun? 
Bunun Ü7Prin<' ötf>ki mektubu al

dı ve kovnuna ı;oktu. 
- Şimdi Kralı arayalım. 

Bu paktı yaptıktan .sonra bir dakika 
bile biribirlerindcn ayrıln1adılar. Ha
inler birbirlerini ele vermemek i('in 
daima şüphP. içindedirler. İki saat ıron 
ra KrAlın yaveri majE'stcnin kendile
rini ma~arsda kabul edeceğini bil .. 
dirdi. Her ikisi de yolA koyuldular. 

St"lni!'llas yalnızdı. İçeri girdikleri 
zam::ın kapıyı kııı.pamalarını rica etti. 

Bir müddet sonra- Branke, neş'e ile 

vardır. Bebe. , .. 
Bu hitab üzerine renkli (içel<ter t • 

• • safi.· 
ralandı ve ortalarından bır ııı !ittÜo 
vet. yaMyan bir in~11n Mşı bt ~
Fllkikt bir ııdam. Fı:ıık.at o kA~ıı.rbC', .. ,ı 
çük ki. Rn('Plc: nhız ikl SAnti..,,lık id.İ
v~rdı. Bıı. Kr111ın ciİCf':oıl Bebe ,µr 
Bir cirek vaıo1'una bir in~nın 
bil,.eelH. kill'in aklına aelPbilirdi? 1~ıtı 

Cüce giiliim.,.Pvf'rek. h11:-t1nı ~11tt 
ve ı~lık calarAk iki elinde iki ~ tıs" 
tıAka yanar eihi ortava atıldı. a 
Jr .. _.. k,ırtuluş çaresi kalmamışb· 

Kr•l: ıo"'' 
- Effl'nıiiler. dedi. Tahta 0
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kr1tlJRr sizin jl'ibi hıııinleri vilkı 'ol!J' 
)arı zaman mahkUm ~dip öldl.İ~ t-i' 
ler veya affederler. Ben kat:8 ~el • 
krnlım, ne mahkem~m var, ne 1 ;ı P' lidl11r1m.TPhtlı kral ol~avdırn be fft " 
zl affE'dcrrlim. Adi katillerin 1 ol ~ 
dôlmeı=i ~ihi. Fakat 11imdi bö''.1~()!'1f!1· 
rlnqum i~in cıizi mahlıt'(i:ııı. ed;' 1t1·'1 
ÖIPC'f>kcini7. Fak.at C'Plliclım l'l ~L"' 
icin hi.i'ıcmü ht~,..at ben inhı7. edP f\I ~ 
Bir krRl ve PolonvRlıya yRk1 ~1r f'J • 
rette ~fAni!!l~<tt ii1rliiTphlJiro;fni1· 

k11t merrlce nlm:"lk urtile. 
1 
~ -

H:"lfiveler, krf!ıh fl1dilriln \cAtı·~irı ~, 
curiü~dcn ~"Rrak firar et~r~ 1kııı1tJı: 
lıclarını c-ektiler. Ba.~1raı tıırlıı \iıt 
manın ('ıırPcıi ""lı::tu. İkh:d birdell 
rİ"P hücum ettiler. 

Ciir,. k~e\cin sesilP: firtf 
- HPy dur11n, dive hııl!:ırd!· tıicdt11 

hirer, •ıra il" Öv le katiller '1h1 rııtf""~ 
df'ıril. Bııvur \"Ü?'hAşım 5U )el' ,:: . d•" .ı otıır ve !=ır=ını bekle. Kılıcın çoıc: ı.; 
çele, yokq Bebr ht.ıradadır ~e 
nio:~n almııı!'lını bilir. çJf " 

Br:ınke oturrhı. Ru-t, KrR118 rı"'~ 
nııımaya b1''°1adı . Cüce t.ı.b~,~U : 
St\kcı:onv:lhva doitru çevinıı1~ ,ı 

. d "''" .» vorclu. Dövii' P!tnacıncla 8 a "''of!J"', 
nından gnb\ık tl'.'r daml:ılı:ıı'"ı ~;cil\ıj 
lhı•. ivi bir dövül'>C'i.ivdü. J{f'rı I e 
,,...urtaf.:ı" Pdivorıi•ı. Kr11lın n,.er1 ~ll'-' ~ 
det le hik>um rtti. 'Fakat stıfl d,V'·. 
n11nl:ı. al~v prlivord~: Br~nfc:~11kıırıo>" trn titredi. Jlıı~un vucudu aY 
dil-t.,,e vuvarlanmışlı. 

Kr.1: .,l> ~ 
- Şimdi sıra efendimizin· ~ ,., "°t.1 
Brankenin gözlerinden diJ!lkt'11Jl'O"' 

oldu. Otomatik ohırak silihh J(l',l 
Heri uz.attı. Bir dakika ıont11 

nu duvara civilemişU. 
- Bebe atları getir. 
Hemen o gec"! Kral 

):,.;"" ,,.y• ./ 
Fra/ ,' ______ ,_ 

Yerli Mı-llısr Pl'zarıar1• 1• 
yeni ,ubelerl . 1ı1 

.. .. Jlill ili' 
Sümerbank Umum Müduru d~ 

Zihni, şehrimizden Ankar•Y• pi~ 
lür. Umum Müdür yerll rnall~~teri t/ 
!arının ıslııhı için yaptığı tet1'.' ~· (. 
r~porla Vekilete bildirecekti~oerı A 
IktıMd Vek.i.leti tarafından g ~·il"~ 
çirilerek yerli mamulitın satı1 bJf ~J 

l.fleri aybaşından itibaren yer.J li f'I~ 
kil alacaktır. Trabzonda )'er Qt~ 
pazarının bir şubesi açılntışurb 11ııı~, 
ayın ıs inde de Erzurum yer 

11 
,·t., 

pazarı açılmış olacaktır. 5aı1'1-"'~ ): 
yarbakır pazarları sene aoıı 

açılacaktır. 

Bomba ile balık af:ı.ı•' ... ~ •' 
Bomba ile balık avlamak Y ~· 11ı ğu halde baz.ı balıkçılar bU :..,....~,., 

hemmi.yet vermiyerek balık 11 ıı.l"rt ;fi 
dırlar, Bu balıkçılardan . bl rillt) ~, 
zamanlarda Büyükada sahıll1e k ,.,.,116tt 
mesafelerde de bomba ile b9 1 ,JJ~ 
ğa ba1lamışlardır. Bu sebeble 
lara şikiyetler yapılmaktsdJ.r. ~ 

Bir manda btÇ• 
altından kurt11ıd• ~ 

.ı•' ıJ' Dün azgın bir manda J(aril 
0 

ıc:ııt1tı"" babasında kesilirken bıçs~ta ıı!P • t1' 
• l 5··1h.ıCC ti ·• mut ve Karaagac a u 115Jeı' .·ff1 

&lshıne ıetirdikten sonra ~ı. otdiJ 
!ından ateş edilmek sureU ~ 
muştür. . ~ı.ci'' 

b ğ z.ının. b lf .. ' Manda, tam o a lifldt!l J 
tıldıktan sonra kasabın e ibi ~ 
mış ve boynundan çeş!J'\8 ' eıı. ~ 
tığı halde aokağa hrlarnı!fur. ıctılfl 
ortalığı bir hayli korko.tttl ı•"1 
öldürülebilmi:ştir. 111111 ,1ı 11 ırı 

ııoııt 
~11111111uı ı ıu11 1 1111111111111 1 111ııuı 11 o , 
: l=J /A\ l f>l 'ıı( ,,/ 
- ~ ~ Uısd' ıı ı ıtl 
: 1111111

111 1 
... "l ·1' 

:.1111111111111111111••111111111111ııı•;s.0uıı~· ,ı> ~" 
B Ut.UNKU l ··zi]<.18• ıY, 

18.00 Program. 18,03 lil~ 'fc.,,ıl· 'fi) 
nu,ma, 18,45 Köy ı;azı. 1 h•Y•ti:,.. I>". 
Haberler, 19,-15 Fa.sı.I d 0 k.\J ' 
Radyo aazetesi, 20,45 118 t~ w.ır• jl-~ 
yeti. 21.30 Konuşma, 2~a.berlt~· (fi 
!on orkestrası, 22,30 

23 
rJUD1' 

Ra<lyo !18.lon orkestrn~u. 
k panlf- ' 23,25 Program ve a ~)>iP~ 

5 
ıJI 

20111ıuo çı\ltiuıik· s.ı ,. , 
8,00 Projtl"am, 8,03 ~ t" kl'GJl'~1 ' 

herler, 8,30 Müzik, 8,45 ~eni ,at "{,J 
12.30 Program. 12.33 13.05 ,,ırl 

türküler. 12.50 Haberler. l\O~yo 
şarkı ve türktıler. 13.20 
orkestrası. 
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...... 19 lkinciteırin 1940 HJ\:KfKAT 
1 

SON HABERLER 
Hayat pahalılığını 

önlemek • • 
ıçın 

[Bas tarab 1 lncı sahifede) 

de eıya fiat1arının yükselmesine 

Mussolini intikam 
almak istiyor 

Yunanlılar yeni 
mevziler aldılar 

!Bastanıfı 1 lnd aahiledeı 
niden birçok harb malzemesi al
dıkları öğrenilmiştir. BunlaT ara· 
sında 1 O top, 33 tank ve sedye
ler, mermi1tr ve 1 1 bin batta.niye 
bulunmaktadır. 

'I Siyasi icmaı 1 
Mihverin yeni planı 

\' ukarı İtalyada 
feyezan bir 

felaket halinde 

Birçok 
ınühim 

yarlarda çok 
hasar oldu 

1, l.ıiJano 19 (A.A-;-:: D.N.B.: Son gün 
tefe durmadan yağan şiddetli yağmur

\t, l-Ukarı İtalyada bir çok mıntaka
~I ftlAket teklini alan feyezanlara 
ı..ı~ nY

0

et vermiştir. İzonzo nehri, muh 
ktada taşmı,tır. Gradlsca vadi

~t hasar, çok ehemmiyetlidir. Bu-
depolara su dolmuştur, Farra'da, 

~d@n fazla ev su altınd11 kalmıştır. 
'i"rnurlar, Liguria aahilind~ hasarı 

'b<iiı hrı olmuştur. Sahil boyunca Herii-
4- Aurelia yolunda ve demiryolun""" 
!Ot :-kr vardır: Seller, demiryolunu, 
lııı,,_,_tada lahrib etınittir. Demiryo-

-.gj hasarın salı ak,amına kadar ta 
~ edileceii sanılmaktadır, Yalmur
rı.r' Bolonya ve Sarjana mıntakalarında 
.. b" Uyük hasarı mucib olmu,tur. 

~anastır bombardımanı 
İtalyan pilotları 
}'otlarını şa11ırmışlar 

ll.igr d , !ırfiN a 19 (A.A.) - Reuter ajan!I 
~~:Yor: Belgrad radyosuna göre, 2 
ı.y<lll.ISanide Manuhr üzerine: bomba
"' ""n 1 • ~ ... ve b&z.ı ölüme ve yara ama&• 
ltr biyet veren tayye.relerin İtalyan ... 
ltt l aid oldukları te!'lpit olunmu,tur. 
ı.:Yo, Yugoslavya hükfunetinin ita!
~ hükllıneU nezdinde bir ~bbil5te 
•ı..,.~~Ui:unu ve İtalyanın bwıa cevab 
·~ ~ pilotların yollarını pşırdıklan 
l'i. ıJOrn.balarını Yugoslav aTazlıi üz.e
lt lldt? bulunduklarını bilmiyerek attık

!'tJıı bildirdiğini Uive etmektedir. 
1_ ~lgrad radyosu ıpikeri sözlerin.: fÖY 
~lııu-... ,i,tir: 
·- İtalya ile Yugoslavya arasındaki 
~betlerin dostane olması yüz.ün· 
~ hlcliae kapanmıt te!Akki olunmak· .... 
lntonesko Komadan 
sonra Berlina gidiyor 
~,L 

litı . .,. .. 19 (AA.) - Stefani: Bükre-
~ 1l'i haber alan mahfilJer\nde söy• 
~ğirıe göre Gen~ral Antonesko. ya• 
h.11 ·· ~rlini z.iyaret edecektir. Gene
;:" hu ayın 22 sinde Alınanyaya git• 
"'>~ ü,.re Bilkreıten hareket edeceAI 

"ırnektedir, 

Bir Arnavud naıın 
bomba ile öldü 

ı.,~"•n 19 (AA.) _ Slefant: Vazlfea! 
~ htırekit sahasına gitml.t olan Ar
~ ılluk Adliye Nazın Coler fpl, dilt· 
\r~tı 1 attaAı. blr bomba ile öhnü~tür. 
~ b Pi, Arnovudluğun İtalyan tacı· 
' •tlınm.a~ına karar veren müesae-

"'••>ll.in'n reisi idi. 

,. Bir italvan tebliil 
~'"İrobi 19 (A.A.) _ Resmi tebliğ: 
.\t~~l7 te,rinbani f(iinlerlnd•. cenubi 
~ i\.•hirli!li hava kuvvetl~rine men
~ layyore filosu, yeni k•>illor 
"'-~ ır. Kayda de~er bir ..-Y olın•· 
~· 'l'•yYarelerln hepsi, alim~n ÜS"' 

~11nıüştür, 

Petain'in Amerikaya 
gönderdiği 

• masaJ 

Fransa, tarihi· 

en trajik • 
nın 

devresindedir 
Nevyork 19 (A.A.) - Ha"as: 

Amerikan radyosu, .N"evyork Ev
rensel sergi.sinin kapanışı müna
sebetile Mareşal Petain'in Ameri
kan milletine hitaben ı.ıOnderdiği 
mesajı neşretmektedir. Fransız 
devlet rei!ıi, bu mesajında Fra.n
aanın a..rj.l jdeallere dai~ sadık 
kalacağını bildirmiş ve Fransız .. 
Amerikan dostluğunun idamesile 
yakından fahsen alakadar bulun· 
duğunu tebarüz ettirmiştir. Mare
~l Petain, serginin açıh,ındanbe· 
rl Fransanın yaşadığı bJ.tün hldi· 
aelr-rln tarihçesini yaptıktan 90n· 
ra, Fransanın halen tarihinin en 
trajik devresini ve en mühim in
kılibını geçinnekte olduğunu kay 
deylem.ifti.r. 

Bir tren amelesi 
ezilerek öldü 

Dün gece, geç vakit, Sirkeci lstasyo
~unda feci bir kaza olmuş, bir amele 
ık.i vagonun araaında kalarak yamyas1ı 
bl~ . halde ölnıU.tür. 

_Olen, Dokuzuncu İtJetme Müdürlü
ğü ameleainden 35 ya,ında Mehmed oğ 
lu lr!wtafadır. Mustafa, gece bir mar
ifo.ndiz lrtıni manevra yaparken vagon
ların aruından seçmek istemiş. fkkat 
buna muvaffak olamamış, ikl vagonun 
tamponu •rasında kalmıştır. Trc:n dur· 
duiu ıaman !rfustafanın ölmek üz.ere 
olduğu görülrnüf ve hastaneye kaJdJ ... 
rılmak latenm.iş~e de yolda ölmüştür. 
Zıbılll kaza etrafında tahkikat yap
makttııdır. 

Askeri vaziyet 
fllaşlarafı ı !nd ıalıilcde J 

mal eteklerini tak.ib eden kısml
le Presba gölünün cenubu garbi 
ucu aroınnda bulunan ve Görice 
k.aaabaıma mesafeıi 18 kilometre 
olan 1734 ralcunh Ivan d8ğı üze
rinden yapbklan kuşatıcı bir ha· 
relr.etle Görice bölgesini zapta ve 
İtalyan ordusunun şimal kanadını 
kovranıata çalıfmaktadırlar. 

İtalyanların, Arnavudlukta bu
lurwı ordularının Pindos dsj1ari
nın firnalindelı:i Garbi Makedonya 
cepheli karıwna tesadüf eden bu 
kısıruru kaydedilen tehlikeden kur 
taramazlaraa, merkez. ve cenub 
bölgelerindeki kuvvetlerini de mü 
him mikyasta geri çekerek Ama
vuılluAun Ohri gölü ile Korlu 
kartısına tesadüf eden 11&.hil kıs
mı ar&!ındaki mühim bir parça

15 Yunanlı b
• sebebiyet vermektedir. Jr Halbuki. devlet muhtelif Jai. 

relerinin ihtiyacını tek eiden ida· 

İtalyan 
1 

re etse, bu gibi mahzurların önüadaSJna ne geçilebilir . 
Bir mesele daha var: Acaba di-

hücum 
• ğer Vek8.let bütçelerinde bazı ta-ettJ sarruflar yapılamaz mı} Bütçe· 

Altı ltalyan öldürüldü, 
üç de esir alındı 

Atina 19 (A.A.) - Yunan 
adaları sakinlerinden 1 5 Yu· 
nanlı, dün geceyarı-ıı. küçük 
bir motörle 12 adalardan bi
rine bir baskın yapmışlar~ 
dır. Bunlar, ltalyan kuvvetlerinin 
ateşine rağmen adaya s;inni'$ler 
ve üç ltalyan öldürmiit;;lerdir. Ay~ 
rıca, imdada kotan lıalyan bah
Tİyelileıinden üçünü öldürdiikten 
ve diğer üçünü de esir alrlıktan 
sonra, bu ~abah erkenden bir 
Yunan •limanına dönmüşler ve 
esirleri Yunan makamlanna tes· 
lim etmişlerdir. 

Von Papen 
(Bat tarafı 1 inci sahi(cde) 

kında hiçbir •üpheye mahal bı
rakı)mamaktadır .. Ru~ya ile ev· 
velce idame ettirdiii dostane mü· 
naıebetlcri tamamen yeniden te
min etmek ve Avrupa politika· 
sının idaresini deruhde etmiş o-
1an milletlere yaklaşmak çaresini 
bulmak hususları müstacel bir 
mesele olarak kendini sıöstermek
tedir. 

Yeni Türkiye ile iyi münasebet 
ler idame etmekten başka bil' şey 
istemiyen Almanya ve İtalyanın 
Türkiyeden herhan"i bir talebleri 
yoktur. Bu münasebetler Alman· 
ya için, 1820 denbcri temadi et· 
tirdiği münaıebetlere uygun bu· 
lunmaktadır. Almanya ve lıalya, 
Türkiyenin istikl8.lini, Avrupa 
müvazenesinin esaslarından biri 
olarak telakki ederler. Sovyet 
Rusya, harici siyasetini tahakkuk 
ettirmek için muğlak Bo~azlaT 
meseleıinin kendi lehine hal ve 
tesviyesi haricinde, haeka imk8n· 
)ara Jl:ÜVcndiiindenberi BoCazla· 
Tın ehemmiyeti azalmıs ise dt! Tür 
kiyenin kat'i siyaseti her zaman 
olduğu ııibi bugün de Boğazlar 
etrafında dönmektedir. Rusya, 
Basra körfezine çıkmak arzusunu 
teedid ettiii takdirde Türkivenin 
takınacağı vaziyeti tayin etmek 
18.zım a-elir. Bu mesele dünya po
litikası müşahidleri iç.in ~özlerin 
dikilmi• oldu~ bir noktadır. 

Nihayet Türkiyenin Yunan-1-
talyan muhasamatına karışmamak 
husu•undaki vaziyetinden ayrıla. 
cağından korkmai,?a mahal yok
tur. Zira Alman diplomatının da 
tebarüz ettirdiği gibi, Türkiyenin 
bu muhasamat haricinde kalmak 
arzusu aşikardır. 

de, sıkıntıyı da mucib olıa, ta
sarruf temin edildiği takdirde fev
kalade tahsisat kaynaldarı daha 
az istimal edilecek ve dolayısile 
mütedavil para miktannın çoğal
ması hiç olmazsa batilqec-~ktir. 

Devlet masrafları bugünkü 
§artlar içinde hangi sahalarda k.ı
ıılabilir) Bu meaelenin etraflı bir 
şekilde incelenınesini ba; ka bir 
yazımıza bırakarak bu gün yal
nız §U noktaya İ§aretle iktifa ede
ceğiz: Vekaletler ve onlara bağiı 
daireler birçok sahalarda hala 
sulh ıenelcrindeki gibi geni§ 
masraflar yapmakta ve içinde 
bulunduğumuz fevkalade ahval· 
de tehir edilmesi caiz olan bir 
takım İ§leri takibde ısrar etmek· 
tedirler. 

Her Vekalet \'e ona bağ!ı her 
resmi dairenin ötecfenberi alış· 
tıklan bir uıul vardır: Bütçede 
kendiJerine verilen tahl!isatı mali 
sene içinde son meteliğine kadar 
sarfetmek ve bu sarfiyatı yap· 
mak için hazan lüksten a~ın mas· 
raflara giri~mek. Bunu, Te11 mi da· 
ireler, hiç olmazsa müteakıb sene 
bütçesinde aynt miktar tah!isat 
koparmak gayretile yaparlar. 
itte bilhassa bu nokta bazı lü
zumsuz masraflan mucib olmak
tadır. Hiç olmazıa içindr. bulun· 
duğumuz sıkı~ık ıenelerde bu U· 

sulün önüne geçilir ve t11.hsisatı· 
nın meseli. onda veya beşte bi· 
rini tasarruf edecek daire resmen 
takdir edilirıe bütçede bir tasar· 
ruf temini muhakkaktır. 

Halkın tasarrufu, dün de yaz· 
dığımız gibi, istihlaki daraltıp pi
yasada talebi kısacağı için dev
let taıarrufile beraber fiatlaTın 
yükselmesini önJemekte mühim 
bir amil olacaktır. 

İtalyan 11e 
Yunan harbi 
Karşısında 

Yugosıa11ya 
[Başmakaleden devam] 

korkak politikasını takib etmiye
ceiini ve bütün milletin tehlike)e 
ıilihla mukabele edeceiöni mu
hakkak zannettirecek kuvvetli 
emareler mevcuddur. 

Yugoılavyada devlet otobit.e
ıini İçinden kemirmek İsteyen fa· 
ıist parti.inin lağvı ve Nediç ta· 
raftarlannın halen vaziyete bA
biın olmaları iddiamızın büyük 
bir delilini teıkil etmektedir. 

[Baş tarab ı lnd salılledel 
den ziyade· nefret etmektedirler. Bu, 
ille baklfla iz.ahı imkansız. gibi ıörü
nen fakat urnwniyet itibarile bütün 
sınıflar ar11ısında, şehirlerde de olsa 
vakıi mevcuddur. 
İNGİLTERE İLE SUÇ ORTAXUiil! 
lştc Yuna.ni5tanın bu son yıllarda

ki &!yueU bu kin üzerine dayanmıf
tır: Ingiltere ile mutlak bir suç ortak
lı~ı siyaseti. Kral ingiliz, fliyasl 6llllfla 
borsa da keli.menin haldkl ve mecazi 
manasında İngiliz olduğu için başka 
türlü de olamazdı. Muhtelif tarzlarda 
izhar edilen ve zamanı gelince itiraz 
götürmez bir surette vesikalarla ispat 
edilecek olan bu suç ortaklığı İt.ıılya
ya karşı devamlı bir düşmanlık ha .. 
rekeU idi. Alman genelkurmayı tara
fından Fransada bulunan vesikalardan 
aaıa,ılıyor ki, Yunanistan mayu ayın
danberi Fransız ve İngiliı.lcre bütün 
deniz - hava üslerini teklif eylemiştir. 
Bu vaıiy~te bir nihayet vermek icab 
ederdi. lfte kıt'alanmız 28 teşriniev· 
velde Yunan - Arnavudluk hududunu 
geçmekle bunu yapmıflardır. 

.YU..DIRlllI HARBİ NİÇİN 
YAPILAMAZ?. 

Epir dajları ve çamurlu vadileri ha· 
ritalar üzerinde iğneli flamaı.arıa ıtra
tejı yapan nazarjyatçılann iddiaları hı
li.fına olarak yıldırım harbins müsaid 
değildir. Ge.rek: benim, gerebe hUkU
metim.in veya mes'ul bir unsurun hiç
bir harekeli veya sözü böyle bir ümid 
vermemişti. Meflıur cJulia. Urkasının 
ağır uıyiata uğradığı veya kaçtıjı vey• 
Yunanl1lar tarafından tuz haline ıeti
rildiii hakkında Yunan propagandası 

ve İngiliz radyoları tarafından verilen 
haberlerin tekzibe değrnediginı zanne
diyorum. 

• YUNA1'iSTANIN CİiiEBİNİ 
SÖKECEGİZ!. 

Yugoslavyaya geçen 
İtalyan tankları 

Belgrad 19 (AA.) - Yu· 
e:oılavya &Tazisine kaçan 1 30 
tanktan bqka, Yuı;oılav makam
ları daha bazı harb mnlzemesine 
vaz'ıyed etmiılerdir. Bunlar ara
sında 1200 hafif ve 400 ağır 
mitralyöz bulunmaktadır. 

Elbaıan bombalandı 
Londra 19 (A.A.) - Hava 

Nezareti tebliğ ediyor: 
lngiliz tayyare kuvvetleri Yu

nan cephesinden 60 mil mesa ... 
lede, Elbasan' da bulunan mühim 
mühimmat merkezlerini bomba
lamıtlardır. Erzak depolan lngi
liz hücumunun başlıca hedefini 
tetkil etmiştir. Büyük ha•ara se
bebiyet verilm.iştir. 

İngiltere Yunaniıtana 
verdiği sözü tutmu,tur 

Atina 19 (AA.) - lngilte
renin, Akdenizde yeni üsler te· 
min etmek için Yunaniıtanı bar
be soktuğuna dair Alman ne,ri .. 
yatına kaTş Atina ajans1nın neş· 
rettiği yanreımi bir tebliğde ez· 
cümle §Öyle denilmektedir: 

cMu .. olini F ransaya harb aç
tığı zaman Yunanistanın :atiklA
line hürmet edeceğini açık ıuret· 
te v&detmiıti. Eier Muuolini vi· 
dini tutmayı uygun bulmadı ve 
İngiltere de verdiği sö:ıünü yeri ... 
ne getirdiyse bu, Yunaniıtanın 

Arkadaşlar, aranızda Habeş harbin· kabahati değildir.> 
den evvel 19J5 te Eboli'de oöylediğim Tebliğ tu ıözlerle bitmektedir: 
ve neşredilmiyen nutkumu hatırlayan- cEğer İtalya bugün, Ciridin 
lar var mı? O z.ama.n Necaıini.n cil:eri-
ni sökeceğimi söylemiştim. Şimd.J ayni tahkim edilmiş olmaıından en
mutlak kat'iyetle size d.iyoru:n ki, Yu- diıe duyuyorsa bu vaziyetten sa
nanlııtanın ciğerini ıökeceiJ.ı. İki veya dece kendi•İnin mes'ul o1duiu-
12 ayda. .. Ne ehemmiyeU var? Harb 0n_u_b;,.i_lm,__e;..l-.id"'ı"·r-.·>.._ _______ _ 

ancak bafllllllflır. Butün Yunan mu· 1. 'I' I . bı'r haftalık 
kavometini imhıı etmek içtn kili insan ngı iZ trın 

hava faaliyetleri 
ve vesaitimiz var. İnailiz y~rd1m1 bıJ ı .. 
kat'i kararunız.ı.n. tahakkukuna ve Yu
nanlıların felikete dU.me.sine tnlni o
lamıyacaktır. Yunanlılar bunu istediler 

(Baştarafı 1 lnd sahifede) 
nasında birbiTini takib eden iki ge .. 
ce büyük hücumlara uğramı§tır. 
Altı demiryolu istaayonu, eşya is-
tasyonlan, elektrik. aantrallan ve 
aııaire bombardıman edilmiıtir. 
Hücumlardan bazısı 300 metre 
alç&ktan yapılmı§tır. 

ve hakketU1er. 
İlk on günde Epir cephesinde veri· 

len 372 ölünün, 1081 y•alınm ve altı 

yüz elJi kayıbın intikamı alm.acaktır.:. 

·ZAFER ELDE BİR!. 
Mu~solinl milletin maneviyatını yük

seltmek lüzumundan bahsederek ıöıle
rinl şöyle bitirmiştir: 

•- Almanlar ve biz İtalyanleır Not'• 
veçten Trablusgarba kadar Avrupanın 
kalbinde: yüz. elli milyonluk: aağlam, a· 
z.imkir ve müttehid bir kütle te,kil et
mekteyh. Bu blok zaferi tlmdiden el
de tutm•ktadır .• 

Amerika Harbiye Nazırı 

bir nuluk söyledi 
Vışingf<m 19 (A.A.) - Harbiye Na

zın StiltllOn, dün radyoda blr nutuk 
söyliyere.k mütecaviz milletleri şiddetle 
tonkid etmlıt!r. Stimson nutkunda .-;y
le demiştir: 

Celıenkirchen: Ubanll petrol 
tasfiyehanelerine hücum edilmi:}· 
tir. 

Danzig: 2500 kilometrelik u
çuıla demiryolu iltisak noktaları 
ve •aire hombalanmııtır. 

Denizaltı üuü Lorient• e altı 
hücum yapı1mıttlr, Stave.nger' de 
tayyare meydanı bombalanmıştır. 

Cem' an, demiryolu iıtaoyonla
nna ve eıya depolanna 28, pet· 
rol tasfiyehanclerine 14, fabrika
lara 20, tayyare meydAnlarile de
niz tayyaTeıi üılerine 70 ten faz ... 
la, limanlara ve gemilere 32 hü
cum yapıJmıotJr. 

ne olacaktır? 

Harb,_ 15 aydan.be_ri devam ediyor. 
Dunyanın 1"öıtinü boyaya. bjr 

çok muvafiakiyetten sonra, mihverin 
talihi artık dönmüş clbl ıörünmelrte• 
dir. Polonya, Norveç, Holanda ve ni• 
bayet Fransa ve harbsh: kazaııılau Ru• 
many• ıalibiyetleri dünyayı, bir Cer• 
men hegemonyası korkusu içinde cjddl 
bir endişeye düşürmüştü. Alnııuı kud
reti, herkesin (Öz.ünde bir euci kuvvet 
ıibi büyüyordu. İş:pl albna (iren ment 
lekeUerin içerisine düştükleri sefale4 
bir çimıe ve kamçı medeniyetinin, di .. 
mailard.a yaratbiı haileyi bibbütün 
korkunclqtırıyordu. İncilizlenn, bu bft
diseler karşısında, .UUdi bakika.te uy• 
ıun olduju artık anl~ış bulunan, 
fikir ve mütaıeala.n nevmidanc bir pro
papnda te.lildd oJunuyo.td.u. 

Fakat hakikatte nihlıi zaferi i..aret r• 
den e~lı bir adım atılma.mıştı. Aıman• 
ya, bu ifp.1lerle, bütün iktısadi ve ma• 
li lrudnıti tükıeıııniş olan ko:.koca bir 
Avrupa lot'asınm bütün ilctısadi ve iç
tiıml ;yaralarına tevarüs etrrü~ oluyor
du. 

Hakikatte bütün mesele blocus·u 
yarmakta !el!. Awopa,.a bol iptidai mad 
de ve cıda maddesi temin eden yollan 
açmalı:, renif lıall< kütlelerini ve dev 
oizı fabrlltalan doyunııak lizımılı. 
Halbuld İlalyanm da harbe ıimıesi Ak· 
denb: yolunu kendisJne büsbütün ka• 
patmq: oldu. Akdeniıi bir İtalyan gOlü 
addeden İtalyan donanması. İngiliz Ge
niz kudreti ı.ar.mn.ıa, llmarılarınriarı 
aynlmaz hale •eldi ve İtalya d• bil• 
tün minable yolla.rını kendisi.ne ka
palı buldu. 

İş bu safhaya ıelince, İlalyau ve Al· 
man iktısad nanrlan '"·e miatehassısla
n Bertin ve Roma arasında mekik do• 
kumara başladılar. Çünkü iktuacli dau 
artJk bir Şaht veya Funk p!inile hal• 
ledilivermek elistikiyeüni kaybetmiş• 
ti. lnı:iliz mukavemeti Junlamamış, Ak 
deniz )olu açılamamış, Afrıkada mu 
va.f(aJdyet ümidi verebilecek biç.bir mu 
vaffalôyet kazanılanwnışb. Sovyetler 
Birliji, Almanlarla arasında me\c:ud 
ol.an. ademi tecaviiz paktın.uı hududla 
n haricinde hitbir dostluk ve sempa 
il emare5İ •östenniyordıı ve ıösterme 
ınekte devam ediyor. Bütün bunlara 
mukmbll kazandan teYı beteriyctin, hak 
m tecavüzler karşısında duyduj"u de 
rin teessürün ajı.rlıiı olarak kaldı. 

l\lihver, timdi ae yapacaktır? 
Bu hale plea lıôdiselerden sonra 

mibwrin plinmm ntı oı.a(ı en mühim 
bir sual haline plmiftir. Afrikada dd 
d.i bir hareket y•pabilmek itin Cebe 
lüttıırıkı almak, Afrilr.aya Alman kıt'a 
lanm ~rmek, Sldl Bıırranl üzerin 
den Süvene yürümek, yukandaıı ya 
pılacalt kuvvetli bir tazyikle ıene hem 
Süveyşe, hem de l\lusul pet?'olleri ü 
zerinden Bağdada yürümek. Hindistan 
yolunu açnıak, Asyaya doiru ilerile 
mek ve ilh. .. 

sını Yunanlılara terkebnek ıstıra- Bir Japon Nazırı hasta 
nnda kalacalı:lan ve kıfU1 yaldq- Tokio 19 (A.A.) - Japcn devlet a-

l 
maııı do1-yıaUe karşıla~caklan damlarının en ihtiyan 80 ya,ın<la Prens 
mü-tkülltın pek xlyade olacağı da Saiyonci'nin rahatsızlığ:ı vahamet ke!'I· 
ihtimal dahilindedir. betmiştir. İmparator, en gene k3rde~ini, 

*** Prensi görmek üzere Takd.i+..suya yol

- lannı,.ıır. 

Yuıoslavya bu tenıi~ hareket· 
]erile, harb ve ölüm tehdidi kar
ıısında her üç Balkanlı araımda· 
ki dostluğun ayakta durmuını 
temin ederek birçoklannın kan~
atleri hilafına Balkanlılık akidesi
nın bir hakikat olduğunu teyid 
etmiı bulunmaktadır. 

•- Birleşik Amerika devletleri şim
diye kadar hiç lanınıadıkLon tlddette 
bir kriz geçirmektedirler. Kendilerini 
tehdid eden tehlike çok yaktııdır ve bu 
tehlike, yalnız. Bir1etik Amerika devlet
lerin! değil, bütüıı dünya medenıyetinl 
tehdld etmektedir.• 

Bu geniı harekattan 18 tayya
remiz dönmemi§tir. Alh düşman 
tayyaresi, yerde tahrib edilmiı
tir. Bir Messerchmit 1 1 O dütü· 
rülmüş ve diier biri de bir ot· 
manl1k üzerine indirilerek muh· 
temel olarak tahrib edilmiıtir. 

O kadar cenl4 bir plin kl, insana 
••dece Kunuıu U18.nuı muaz.zam se 
ferlerini hatırlatabilir. Fakat yirminci 
asır için •sla bir kıymet ifa.de edemez. 
Evveli İspanya, ber ..-ye Rimen mih
ver livasına büsbütün kaptlnuyor. Çün 
kü, şimdi arasın eline gtçen iki çu\·al 
Amerikan unundan da mahrum kala· 
cak. Buna mubbll, Alma.nlar onlıra 
hi~bir "'Y temin etmiyecekler, belki de 
üstelik blisbütüıı aoyacalı:lar. İtalyanın 
!üç bir ..,kert kıymete malik olmadı
iı anlaşılıyor. Ne.tiı:e ne olacakbr?! 
1\-fe.zbuhane ve nevm.idane bir hareket 
mi? Belki •. Fakat kuvvetle tahmin o• 
Junablllr ki, mihver, bu enerjik haıu• 
leyi göstermek iktidannı bile yavaş )'&• 

vaı ltaybetmelrtedlr, 

Mm. 
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• 
türüyor ... Gittikçe tenhalaşan kale du· bir değicikllk seziHyordu. Belki o dt'l tarafından takib edlldig"in! go··ru··yor, k " kolu koparıp düşmanın yilriine atı· anlı el, mel'un Garcia de Tineo'nau 
varlarının üzerinden akan kanlan Barbaroslara yardım ettiğine fimdi Kifirlerin ayaklan altından L-lkan ·· k b it k t ka _. yor. eli sakalına sarılıyor, bir karrıa da ba-
guneş, pe ça u uru up rartı .. pişman olmuştu. Belki o da ihanete toz bulutu gittikçe büyüyor ve yak- 'lllnı ke-'-or, 

O d h k d it 
Yedi aydır yan aç, yan tusu.z, yan .,-~- .. .,, 

Yazan: 
Ekrem Reşid Tefrika Na. 
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l . "'kı . 
L • ·trt erın aerbeıt.ce çıkıp ıillh ve el-
"biı ,._1' Ce7~ire gıdebilmelerine mu ... 
~- 1'q ıtıledeki esirleri iade edecek.ler
~rı-tı. no~talar üz.erinde de~ mutabık 
L" ~ llıutarekenamenin husnil tat
~ orı. İspanyollar ta.rafından lsteni
".'<ltr;ı~lı Türk neleri do düımana 

.._ıı, . 
l~d~c lamttn1 geldi. Türk,erin yarıM 
~i t çıknıışti ki İspanyolların söz
h 'tlıta~hnı~·~rak ih_a?et edece~lerini 
;~ dü · :E:lbı<ııe ve !!llahlanna ıoz ko
) ı:!ı. ltim-ıa~lar çapulculuğa 1'atı1amış
Jıı.tt "-it·~ fllPhesiz soygunculcğu cina
la• 1i!Ji 1 edecekti. Bunu gürtın İ!!hak 
ta, ola •d~sında ticarete heves CÖ"lf't'· 
4, •-ı.ı n lahak, kılıcını çekip kendini 

t.nı~•Ya başladı. Etraf1nd~ki gaziler 
' "'kilde hareket ettiler. 

~.or, kParıttıları arasında kelleler u
~ti Y~nlar fıtkırıvordu . Birkaç Türk 
L~OtdUıl.erce, binlerce dü1manla çar 
~ td u ... Fakat bu çarpıftna çok de
~ )'o:nezdi._ Buna maddeten im-

tu.,, Ayağındaki yaraya ral-

men vuran, yıkan, tepeleyen, lıkender, 
ıehld oldu ... Şimdi İshak bir iki arka
da,la yalnız. kalmıştı.- Fakat durma
dan dövüşüyordu... Fakat. onun da
hi tehadeti mukaner imiş ... "' 
Çocult1uğundanberi ticarete heves e

den lıhak, cenk ve cidale hiç bir mey
li olmadığı halde talihin h(lf bir cil
vesi sayesinde Berberi.slandnld Beni 
R~d kalesi kapısında ıehadet merle
oesine erişti. Onunla beraber bilcüm· 
Je orada olan müalümanlardan bir 
ferd kalmayıp hep ıehid oldular, 

* 9 - Baba Orucun 
tehadeti 

Uzun aylardanberi Oruc, düşman

la. kıtlıkla., hastalıklarla, ölümle mü· 
cadele ediyor ... Beni Reşid kalesinden 
g11ılebt' ederek çıkacak ve Telmeıa!'l'ın 
imdıııdına kopcak olan arkadaşlannı 
beklemek ona yeni yeni kuvvetler ve
riyor... Orae, h.. giln boşa çıkan bu 
ümidini her gün taı:eliyor. Batan her 

yor... ruc, a a ne a ar mu ave - hazırlanıyordu. taşıyor. Bunu Ahmed İbnillkadı da 
t d b·ı k? B lki b" k · uykuruz yaşayan bu lrahrarrumlar Zafer nuru saçan bu '-·· Oran"da 

me e e 1 ece ·.. e ır aç gun, Adcdce, kuvvetçe çok faik olan bir gördü. Orucun akıbetine ortak olma· ~ 
belki bir kaç saat .. Yedi aydır dü,ma-

1 
• 1 • h tal ki yirmi mil katettiler. Şimdi bir ıru ke· halka göoteril<.,.k. sonra da İspan • 

düşmana, aç ı~a. susuz uı;a, B! ı ara iı hiç d"' arzu etmiyor. Bir emri üıe-run hücumJarıru püskürtüyor, yedi narına geldller. Bu su Vadii ~talah- yada teshir edilecektir. Fakat o. e!'lki 
karşı gösterilecek mukavemet son rine kabilesi Türkleri terketti. Şeyhın aydı~ her türlü mahrumiyet ve me- din 1 1 lu F kat b' B dır. Belki kurtarıcı bir mania teşkil azan1etini, tanını her zaman muhaf.a .. 
had e visı 0 muş · a ır ar- bu ihaneti kar,ısında Oru.. son saa-

f&kkate göğüs gererek dayanıyor... ... edebilir. Fakat bu nehri •••nuU'lllın ıa edecektir. 
F k baro!lô teslim olmaz; ya gazi olur, ya · · d • l be ~ ,. a at insan kuvveti mahduddur. En tinı yaşa ıgmı anıyor. Ber ristan .....ıı · b' ka k d .~• Böyle hır' ba~ k-·n bedbaht elin b şehid ... Madem ki galib gelmenin im- gaz.ı erın ı.r çı enarın a ~·lAuıp v- <=....,;" 

üyük mukavemet de nihayet kırıla- çöllerinde bir kaç Türk yititile kaldı. kaldılar.. Oruc onlan t•rk-.:ıemeı. ü · d Oru k .. 
bilir, k8nı v. oktur, Orucun ölmesi liz.ım ge• 9:0 zenn e cun difterinin bıra h&-

Kendilerinl takib eden koca bir or- T k i lı: ·ı liyordlL er ehn yece . Suyu yenJden geçti. izi ıöstererek Garcia de Tineornun 
- Hf'le Beni Reşid kale!ritıdekl ar· du var. Geçen her dakika, kendlsile iftih 
~~-~p·e-.. ~~-~~ -~~- ·u~~ • düşman arasındaki mesafeyi kısaltı -

Orucun yegane ümidi onlarda .... " ~- son bir gayret aarfedecek. ümid.siz _,_ 1 d Düşmanlar yaklaşıyorlar. Artık ö- Kırk bet yaşında şehid olan Oru .. 
ki 

ı..u lihi ha b yor. Şimdi onlann seMiu uyuyor. . 
'n gelecekler mj... Gelebilecekler bir gayret. Maamafih ta r 0 lüm muhakkak oldu. Sulh z.amanh • cun mersiyesini bırakalım da bir Is• 
•1 G"" ılım Soygunculukta, çapulculukta ne de· d mı.· un geçtikçe bu Umid z.ayflı - kadar aaribdir ki, belki ona yar cı rında sur·· u··ıerin otladıkları, etrafı taş panyol papaıı yapsın... Bir üşman 

• rece mahir olduklarım bildiği için ka· 
yor ve nihayet büsbütün siliniyor. olur da kalan arkadaşlarile beraber ~uvularla çevri.lmi' ,u otlak nisbi tarafından söyleruniş olan bu söz.!er 
Çun·- kü Beni R id k ı leden çıkarken Oruc yükte hafif pa-

ef a esini muha<sara kaleden muvaffakiyelli bir huruç ha- bir Utlcaglh alabilir. Her halde bil - hiç filphes.iı ki, bizimkilerden de.na 
altına alan düşman kuvvetleri kaleyi C . kadar hada ağır ne bulduysa beraberinde . 

reketi icra~ından sonra ezaıre c:n bu .. tün açüc bir yere müreccahtır. çok kıymeUidlr .. lspanyol papazı Fo -
t ıt.kten son T ı Ah götürmüıtü. Şimdi düttnaruı vakit ~u 

zap e ı ra e mcsan'ın zaph - gidebilirler. Bu huruc hareketini . - Duvarlar ara5lnda mukavemet daha mesta, Baba Oruc için diyor ld: 
na uğra.,anların yardımına koşlul'.ı.r... h t ta kaybettirmek için bu kıymetli efY&l-
Demek oluyor k~ ümid edilen imdad med İbnülkadı da tasvib, ata vsıye yı serpiyor. Fakat bu Wdblr beyhude· kolay olur. Oruc, son arkad.atlannı ·Bu adanun cesareti şecaatin son 
as1lswnış. Artık mukavemete imkAn ediyordu. Evet son bir gayret liumdı. cür. Zira İ.spanyollaı hem toplıyacak buraya topluyor. Düşman hemen on- mertebesine erişirdi. O, llicenab ve 
kalmadı. B~husus ki, Beni Reşid ka- Oruc, sağ; kalan otuz yoldaşını top- lann etrafını alıyor. Son sava.ş!. Bar açık fikirli ldi. Gaddarlık nedir bilmi· 

1 · b" kapl!ı;ından ansı- ellere, hem koşacAk bacaklara malik- ı 
l .. l

·run· -·L·tunu, İshak, icıkender ve luyor ve ka enın ır . b&roı yara anıyor, yere düşilyor. Fa- yen bu adam, ancak hnrbde eırurleri 
.... J\.u .. . ld tirler. Hem de serptiği altın. mücev- k t kalkı 

bu··tu··n arkadaılarının iChadetini haber zın çıkıp düşmanın uzcrıne sa ın - a gene yor, gene vuruyor. lfa edilrned.iii zaman son derece şe• 
~ herat, gümüş takımlal' pek çabuk tü· 1 it 

alan Telmesan'lılar yavaş yavaf düş- yor. Bu sayede bir geçid açma15oa tru· hi Göz eri &Tarıyor. Hili vuruyor. Bir did olurdu. Ona her zaman itaat e• d ğru keniyor. Şimdi Orucun ilzerlnde · ç 
man tarafına geçmeğe başlam11Jlardı . vo.ffak oluyor. Artık Cez.aire 0 

1 Bi d süngü göğsünü bir taraftan bir tarafa den --,·erleri hem ondan Lorlurl~r, 
k 1- bir kıymetli eıf}'a kalmadı... r en - ......_ "" 

Hr-r gün bir çok firar vak'ası. kaydc· süraUe yürüme azım. bire •klın• ıeleni yüksek ıeıle batı- deliyor. Oruc yerde olduğu halde ~e· hem de onu severlerdi. Ölümünden 
diliyordu. Ahmed İbnülkadının kabilesi Türk- ne cenkle.tlyor. Doğanna dojru aaldt· 50nra kendisine çok ağl11ıdılar .• • 

H ·· ll k ~, · ·-1 ş h l•rı"n ...,..er.inden geliyor. Belki Cezaire nyor: enu"? yer uvveuenn reı~ı ey .... ,... .. v _ Kolum! ran bir el var. Ona karşı dişlerile kcn- (Arkası var) 
Ahmed İbnülkadı, Orucun yanında vumak nasıb olaı:ak\ır. 
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Deanna Dur bin büyüdü 
güzel sesli 

bir ylld1Zın 

Şimdi, bu 
batkı 

, 

gene 
alacağı 

artistin yerini 
söyleniyor 

Beyaz perdenin billUr sesli küçiık 1 ne bir balo esnasında geçiyordu. Bu ba 
kwnı tabii hatırlıyorsunuz. Onun Hk loya şevimli bir gene tarafından davet 
çevirdiği fili.mlerden biri olan Üç edilmişti. Danstan sonra kavalyesi. _o
modern kız• lstanbulda az sükse yap- na gayet güzel Dicsel motörii ile ış· 
mamıflı. Gene bir kız ki, zarafet, Jn- liyen bir yatla Amerikaya gideceğini 
celile, güzellik ve san'atkirlıkt.an baş- aöyledi.. Çok yakındılar. Kucakla~ıp 
ka altın gibi bir sese de maliktir ve öpüştüler. Sonra Deanna gencin kol
cinsi cazibelerile meşhur bütün o ta- tarından sıyrılarak ıordu: 

nınrnlf yıldızlardan çok daha fazla - Diesel nedir? 
kendisini halka sevdirmiştir. İşte bu İşte bu filimden sonradır ki, Dean-
küçük kız. Deanna Durbin'dir. na, aşk filimlerinde görünmeye bat -

Fakat .eneler geçti. Küçük De • Iadı. Fakat öbür (ilimlerinde old~ığu 
anna büyüdü ve artık küçük bir t;o- gibi gene bu filimlerde de muvaffak 
ıı:uk rolü oynamak istemiyor. Çünkü olacak mı? İşte şimdi bütün Ameri
hak.iki bir gene kız haline gelmıştir. kanın 60rduğu sual budur. 
Onu değiştiren yalnız yaşı mıdır, di
yeceksiniz. Hayır, onu değiştiren bir 
busedir. 

cİlk aşk~ filminde Deanna ile dPfa 
bir erkeğe kendini öptürüyordu. Sah· 

Deanna cinst cazibesinden ziyade. 
safiyeti, çocukça halleri ve güzel sc-
5ile halkı teshir eden küçük kız ro· 
lünil tf"rkediyor. Onu artık Charles 
Boyer, Melvyn Douglas J(İbi yaşlı haç
lı artistlerle göreceğiz. Fakat Ame -

1 1 
rikaya öyle küçük bir kız, bir başka 

S (F2> O ~ Deanna lazımdır ve bu küçük kız da 
.. ______________ nihsvet bulunmuıtur. İsmi Glaria 

Fenerbahçe 

Ankara ya 

gidiyor 
Fenerbahçe takımının lik maçl~rı 

birinci devresi nihayetinde Ankaraya 
giderek ilti maç yapması muhtemel -
dir. 

Tehir edilen maçlar 
Lik maçtan birinci devresi zarfın

da tehir edilmit olan maçlar, iki dev
re ar&!iındaki bo$ zamanda değil. i
kinci devre nihayetinde yapılacaktır. 

Mektebliler futbol 
• 

şampıyonası 

l.1'ektebliler ara!l-ındak.i futbol e:~m
piyonas.ına aybaşında başlanacaktır. 

Maçlar gene geçen seneki usul üzeri
ne, yani lik maçlarındaki puan tev • 
zii esamıa dayanılarak yapılacaktır. 

Görüp geçemediklerimiz 
Pazar ıünü Kara~mrük. s.Aha!lınd:l 

bulunan bir arkadaşımız anlattı: 
•- Sahaya girerken. hakem, bilet 

kulübesinde soyunuyordu; stadın i· 
çinde ve duvarın dibinde manr!ahnı 
kurmuş bir köfteci ortahğı dumana 
boğuyor, içeride ikinci küme takımia
rının maç aırı:tq gelenleri de mü:;a.
bakadan evvelki vuruşlarını yapıyor • 
lordı. 

Bu oyunculardan ikisinin ağzınd:ı 
airara bulunnıuı tuhafıma ~tti. '-f.:t~
tan .sonra da üç oyuncunun hamamdıw 
tetA,la elbiSt'lerini aradıldannı söy
lediler: inf,.ılah bulurlar, dedim ve 
yürüdüm.• 

Bu kadı:ı.rı •rökor• do~ru!'fll! 

Je11n'dır. 

Gloria Jean. on iki yaşındadır. Bi· 
raz Deanna'ya benziyor ve onun hny
ranlarındandır. Bu küçük kızın en 
sevdiği ,eylerden biri çikolata.. don
durmadır. Kendind('n bir iki ya$ bü
yük iki k1'·k:n·deei vardır ki. onlsrla 
oynamaya bayılır. Şimdilik ilk tf"c
rübelere ba$lamıştır. Se,.inin de ol -
dukça ({ÜzPl oldu~ !Wyl(lniyor. Fa
kat Deanna'yt unutturar:ı.k kadı:ıır 
hoşumuıa s:tidecek mi? Bunu an~R -
mRk i~in hu yeni töhretin filimlerini 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLAR! 

C Tarihi macera Yazan: Telrlka~NO 
romanı ZIYA ŞAKIR 34 ----- Gene ve dilber zevcenizin arzula- tır, kılıc, btGak, uıun bir demir, ucu-

rıru yerine ıetirmek için, ben d'! kE:n- na çivi çakılm14 bir odun veıaire Ri
dimde bir ihtiyac duyuyorum. Haydi. bi birer silah g~irerek sokaklara ftr-
aidelim. Jamışlar.. Utinlere hücuma hafla -

Diye. mukabele etti. mı,Jardı. 

* Surları muhafv.a '<len Latin asker· 
Koca Bizana şehri, bir volk;:ın gibi leri. evvela bu vaziyet karşısında do· 

kaynayordu. Ordunun oehro girmeai. naka1mı,lar ... sonra. aJallannı baflan
Liıtinier için hakikaten büyük bir fe- na toplamışlar.~ artık yapacak hiç bir 
Uket olmuftu. işleri kalmadığını anladıkları için, 

Sokaklar ve caddeler, ada.,, alnııyor. d('rhal surlardan inerek dağılmışlat",. 
du. Ve her tarafta, kanlı mücadeleler canlarını kurtaracak birer vasıta e
görünüyor.. birbirine karışan boğuk ramay11 ba,lamışlardı. 
sesler lş;itiliyordu. Utinler, karmakarışık bir halde, a· 

Bizans ordusu tehre girer girmez, deta birbirlerini çi~eyip ezerek, f!a
Rum Bizanslılar evveli oaşırmı,I:ır... lic s;ıliline doğru koşuyorlardı. Ora
bu ani istila karşısında hayrette kal- dAn rer kayı~a athyarak karşı sa
mışlar.. hatta bir çokları, gOzlerin,. hile, alata kalesine kaçacaklardı. 
biJe inanamamışlardı. Halil Bey, arada sırada duruyor, 

Fakat, Bizans B!ıkerleri: bu müthiş panik manzaruına bakarak 
~ Yapsın Vasilevüs Mihailis .. Kah- katıla katıla gülüyor: 

rolsun Latinler. - Su Utinler, ne saygılı adamlar· 
Diye bağırmaya ba,layınca, o za- mış. Bizi. kılıe sallamak zahmetine 

tnan büyük bir sevincle yerlerinrlt n sokmuyorlar 
zıplam.ıılar.. ellerine birer balta, sa- Diye söyleniyordu. 

'H 'A K 1 K A T -

c,__,..ı 8-.-2 u3r-".""L4M5--;-:::"~ c:-.-' A•. ) l_u_c_u_z_i_L_A_N_L_A_R_I 
1 l 1 ] J • 1. A 1 1 caktır, Satmak Lstlyenlerin (Hakikat) 
2 1 l • I ' rayan ar R•zetesinde A. T. rumuzuna müra -
3 • 1 * İş anyorum - Eski ve yeni yazılan caatlerl. (7) 

4 •• 1 • 
mükemmel bilirim. Uzun zaman ti-
caret sahasında çalıştım. Bonservis-

5 1 • 1 l • 1 1 • I !erim vardır. Taşraya da gidebilirim. 

6 • 1 1 1.1. Arzu edenler Hakikat gazetesinde İŞ 
rumuzuna mektubla müracaatlerl. (1) 

* Satılık kitab aranıyor - Eski ve 
yeni harflerle basılmı, kitablar sa.tın 
alınacaktır. Satmak lstiyenlerin (Ha
k\kat) gazetesi vasıta.sile A. T. rumu
zuna müracaaUeri. (9) 

1 • I J 1 • I * Gene bir bayan it anyor - F.skl ve 
g I I• yeni yazılan bilir. Daktilo yazabilir. * Baskül annıyor - Az kullanılm1' 

300 kiloya kadar tartar bir baskül a
ranıyor. Hakikat gazetesine müracaat. 

1 
Taşraya da gider. V erilec•k maaşı 

9 _• 1 .l_,:......:l.;;•~I --"'--=---.., bildirir mektubla (Hakikat) gazete-
- &inde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) (11) 

Soldan sağa: _ 
1 - Bir erkek ismi - Asel. 2 - A • 

rızalar - Siyah. 3 - Kızıl - Hastalık. 
4 - Ezmekten emir - Bilgiç. 5 -
Beygir - Çok değil. 6 - İffetli - Ço
ğun tersi. 7 - İcar bedeli - Bir gô7. 
rengi. 8 - Portakalile me~hur bir 
memleket - Acıklı. 9 - Bir geyik 
cinsi - Bir erkek ismi .. 

Yukarıdan a~ağı: 

1 - Yazı yazar. 2 - Hastalığın e
mareleri - Gelir. 3 - Canın yongası

Bir kadın isml 4 - İşaret - Bu giin· 
lerde ismi g~en yabancı bir şehir. 
5 - Su - Nota.. 6 - Kalsın - Bir uz
vumuz. 7 - Belli - Bir göz rengi. 
8 - Huzur ve sükün • Bilgiç. 9 -
Karadeniz uşağı .. En fala. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
tj KIA ZIAl•IMIA RI• 
2 AIS A Fl• IAIL '• M 
3 MI EIZI El• ILll ISIE 
4 AIL AT• • ,• I 1 T 
5 • • l•l•IOILIAIM A 
6 Mi l l• IAIDlA IMl• I• 
7 ülT • ILIAILIAl•IM 
8 L I L ı • l •I• • L A 
9 AJL ll I• HjA ı L I A S - - -

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM KIS~UNDA 

Bu ı:ı:ece saat 20.30 da 

Ayak Takımı Arasında 

r ABONE ŞARTLARI 
Türkiye tçin : 

Bir aylık: 

Üç aylık 
Alb avlık 
Senelik 

150 
400 
750 

1400 
Yabancı memleketler lçin ı 

• 
• 
• 

Üç aylık 
Alb avlık 
Senelik 

800 K11n11 
1450 
2700 

• 
• 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharrlri: 
Necib Ali KUÇUKA 

Umwıı neşriyab idare eden 

Yazı itler! Müdürü: 
Cemal Hakkı SELEK 

Basıldığı yer: 
Cumhuriyet Matbaası 

Türkopolların kumandanı o kadar 
neş'elenmişti ki, birdenbire ba,ını str
kasına çevirdi. Kendisini takib L>den 
askerlere hitab ederek: 

- Arkada,lar~ .. Sizi, aerbcst bırn
kıyorum. İstediğiniz yere gidiniz. Ye· 
yiniz, içiniz. Bol bol eR:leniniz. Yarın 
tam ö~le vakti, Litin İmparatorunun 
bize terkettiği sarayın avlusunda iç
tima ediniz 

Dedi. 

Bütün Türkopollar, durdular. El -
!erindeki yalın kılıcları havaya kal· 
dırdılar. Hep bir ağızdan: 

- Sağ ol! 

Diye bağırdılar, Sonra, coşkun n111.· 
ralar atarak muhtelif istikametlere 
dağıldılar. Kazandıkları zaferin mü
kifatlarını aramak için koşuşmaya 
başladılar. ,. .. 

Hı'1H Beyle Dim.itriyos. bir çok so· 
kaklara dalıp çıkıyorlardı. 

Bu ~kakların hepsinde de kanlı 
mücadf"leler A;örünüyor, muhtelif yer
lerde, alev sütunları yükseliyordu. 

Bizanslı Rumlar, elU altı seneden
beri kendilerini esaret altında inle -
ten, soyup ıııoğana çeviren Latinler -
den, pek feci şekilde intikam alıyor
lardı. 

Yakalıyabildikleri Utlnleri öldürüp 
parçalıyorlar, kaçanları, atız dolu"u 
küfürler aavurarak kovalıyorlar, ~v-

* ~ anyorum - Orta derecede tah
silim vardır. İdare işlerinden anlanm. 
Bonservislerim vardır. (Hakikat) ~·
ıetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3} * Bir muhasebeci iş anyor - Usulü 
muhasebe ve muhabereye aşina. fran
sızca bilir, tecrübeli bir muha~ebeci i$ 
arıyor. İdari işlerde de çalışabilir. refe
rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzuna mektubla müracaatleri. (13) 

Arayanlar 
*Kadın ah~ı aranıyor - Ankarada ta
nınmış bir aile yanında aşçılık yapa• 
cak bir havan aranıyor_ (Hakikat) ıa
zetcsl müdiriyetino müracaal (6) 

Satılık - Kiralık 
* Satılık ,;.ba aranıyor - Antrasit 
vakan şık demir blr soba sabn alına-

* Daktilo makin~i anmıyor - Az 
kullanılmış, fakat temiz ber banııi 
marka olursa olsun bir daktilo maki
nesi ahnacaktır. Gazetemiz idareha
nesine müracaat. (14) 

Müteferrik * Piyano dersi veriyorum Nota 
veya pratik olarak çabuk öğretirim. 
Fiat ehvendir. Hakikat aazetesinde 
(Piyano) rumuzuna mektubla miira-

ca•iıı---------İ(l3İ!i2) 

Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemJzl adres RQsteren 

karilerimizden : 
W - E.S. - A.T. - K.S. 

rumuzlanna mektub Jl;elmlştlr. 

Aldınnalannı rica ederiz. 

Fi at Murakabe Komisyonundan : 
Ellerinde koyu mavi ve siyah k8ğıd, koyu mavi yeşil ve siyah mumlu 

i~tor mufambası, siyah karton, deniz muşambası, deniz ambal6j kağıdı, kumlu 
kiğıd, mavi ampul, siyah ve mavi yünlü perdelik ve istorluk kumaş bulu
nanların bunların cinsini, miktarıru gösteren birer beyannameyi 23.'11/940 
cumartesi saat on üçe kadar İstanbul Vili.yetine getirip vermeleri 29 numa
ralı milli korunma kararnamesinin 6 ncı maddesinin verdiği aalB.hiyete isti
naden nan olunur. (11003) 

Milli PiY ANGO 
4 üncü TERTİBİN 2 nci ÇEKİLİŞİ 

7 BİRİNCİKANUNDADIR 
Devamlı biletlerinizi 2 birincikanun 
aktamına kadar değitlirmeniz lazımdır 

Birinci çekilişte bilet almayanlar 
tali fırsatını kaçırmış değildirler. İkinci 
ve üçüncü çekiliş biletlerini fiat farkı 
vermeden bütün bayilerden alabilirler. 

İkramiye 
adedi 

İkramiye 
miktan 

Lira 

İkramiye 
tutan 

Lira 

1 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

40.000 
10. 000 
5.000 
2.000 
1.000 

40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 3.000 

60.000 
To,.111 47 
mü kifafı 

64.205 

500 
100 
50 
10 
3 

80 
180.000 

3.760 

543.760 

Bu çekilişte yarım bilet bir buçuk lira, tam bilet (3) liradır. Bilet 
fiatlarının yükselmeslle beraber ikramiyelerin mık.tan da arttırılmıştır, 
Mesell; bu çekilişte (40.000) liralık büyük ikramiyeden maada iki tane 
(10.000) liralık ikramiye vardır. (5.000) liralık ikramiyeler birinci çeki
li,te iki tane iken bu çekilişte beşe çıkarılmışbr. Keza (2.(X>O) liralık 
ikramiyelerin adedi beşten ona, (1.000) lira!ar da altmıştan doksana çı-
karılmıştır. 

Birinci çekilişte 90 kişi (500) lira kazandı~ı halde bu defa 150 kişi 
beş yüzer lira alacaktır. Bundan başka 300 bilete yüzer lira, 600 bilete 
ellişer lira ikramiye verHecektir. 3.000 kişi onar lira, 60.000 klş;l üçer lira 

alacaklardır. Bu çekilişte 47 tane teselli mük&Iatı varılır. Bu defa ka
zanılacak te."Clli mükilah seksener liradır. 

Devamlı biletler haricinde keşidelik biletler de vardır. Bu biletler 
şimdiden ve üzerlcrindeki fiaUa satışa çıkarılmıştır. Eğer birinci çeki
lişte devamlı bilet almadınızsa bu çekilişte gene aynı paraya yani üç 
liraya tam. bir but"uk liraya yarım bilet alabilirsiniz. 

Devamlı hi1etlerin 2 birincikinun akf8Illlna kadar değiştirilmesi li
zımdır. Eskiden olduğu gibi mühlet her ayın dördüncü günü akşamına 
kad.1:1r değil, ikinci günü akşamına kadardır. Buna bilhassa dikkat edi
niz. Birinciklnunun ikinci gün.ti akşamına kadar dejiştirilmiyen bilet
ler bAşkasına satılabilir. 

Biletlerinizi almakta 
Büyük ikramiye 

acele ediniz. 
liradır. (40.000) 

}erine kapanarak: kendilerini müda
faaya kalkışanları da yakıp kül etmek 
için, o binalan ateşliyorlar, bot ev
leri de, yağma ediyorlardı. 

Bizan!lılann intikamı, pek feci o· 
luyordu. Bu, öyle bir gün idi ki, alt
mış beş sene sürmüş olan zulüm ve 
seyyiat devrinin he~abı görülüyordu. 

Fakat işin er hayrete şayan olan ci
heti ,urasıdır ki, bu korkunç he!lab 
gününü getirmiş olan bir Türkü, ·Di· 
mitriyos'tan başka. henüz hiç bir Bi
zanslı tanımıyordu. 

O Türk ise, cür'etkirane bir hare • 
ketle kaynattığı bu koskoca volkanın 
ortasında, mahşer gibi kaynaşan bu 
in<:a.nlar ara5ında, bir elini kılıcının 

kabza!nna, diğ<'rini de kalçasına da -
yamış, etrafında ce-reyan eden h&di
mta hazan k:ahkahalarJa, hazan da acı 
acı gülerek yoluna devam ediyordu. 

Halil &oy: her feYe karşı o 1cad:ıT 
lıikayd ve o kadar kalender ruhlu bir 
adamdı ki, yüzünde en küçi.ik bir gu. 
rur e'.'lf'T'i JlÖrünmliyoTdu. Latin İrnpa
ratorlu~ınun tarihini, kılıcının ucu ile 
kapayen ve İznik kal(l!'!'inin dnvarlan 
nrasında can çekişen Bizans impara· 
tnrhıifıına ve-pyeni bir hayat ka7.an -
dıran bu adam -eserine hiç bir kıYmPf 
Vf" eh(lmmivet vermiven bir (haile) mu 
harriri Ribi- büyük bir !UkOn Vf' ka
yıdsu.lıkla yoluna devam ediyordu. 

••• 

Dimitriyosun gene ve 
güzel karısı 

Eve, henüz elli adımdan fazla bir 
mesafe vardı. 

Dimitriyos, dayanamıyarak ve ~lıni 

boru gibi ağzına koyarak: • 
- Evdokııdya!. Heyyy Evdok ÜyR!. 

Aç kapıyı. Henüz i<:mını öğrenmek 
Ş(_'refini kazanamadığım muhterem ku 
mandanla geliyoruz. 

Diye bağırmaya başladı. 

Dimitriyos'un halinde ve tavrında. 
Halil Beyden, hatta, şu anda Bi7.:tns 
şehrinin 53hib ve maliki olan Gene· 
ral Aleksiyostan fazla bir azamat 
vardı. 

Tarihin bu dönüm gününde, ne ya
paC'aklarını şaşırarak !'lokaklara rJö -
külmüş olan mahalle halkı, ·belki de 
mahallenin en sefil bir adamı olan- Di
mitriyo"'un, bu (muhterem kuman • 
dan) ile geçişine hayrette kalıyorlıtr . 

Halil Beyin ııırmn işlemeli ~epken ve 
şalvarına. arkasından sarığının ucu 
sarkan altın yaldızlı tolgasına, kıy -
metli tatlarla müzeyyen silihlarıra, 
bil}ıı:ıc;!'la levf'ndine ve kahramnnc<ı 

tavırlarına bakarak yerlf're kadar f'

~iliyorlar, ı«>nra da birbirlerinin ku· 
]aklarına e~ilerPk: 

- Bu adam. kim?. 
- Kim bilir?. 
- Palavracı Dimitriyos, bu adama 

nereden çatmıt?, 

19 lkinciteırin 1940 
- -

ı\ded Llralık Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1000 = 3000.-

2 750 - 1500.-

, 500 - 2000,-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

300 zo .. 6000.-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriklirmif olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemif olursunuz. 
Ketldeler: 4 Şuha~ 2 Mayıa, 11 Kumbarah ve kumbarasız be<ab• 

1 Aiustos. 3 İldnciteşrin lannda en u 50 li rası bulO • 
tarihlerinde yapllır. nanlar lru r'aya dahil edilirler• 

--

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Satılık Enkaz 
ADRESİ Esas No. 

435 Eyüb, Bahariye cad. Fıçı imal.Bthane· 
sindeki enkaz 

KıymeU 
36,-

1428 Ortaköy, Portakalarkası sokağı 27 
No.lı hane enkazı. 

232,-

1445 Taksim, su deposu arkasındaki ıaraj 47,- 9,40 
binasının bahçesindeki enkaz. tılf~ 

Yu~arıda adıesi yazılı mahallerdeki enkaz açılt artbrma suretıle ~ıeıt 
caktır. !hale 25 fll f940 pazarte!ii günü saat ondadır. Müzayedede teklif dıı6' 
bedeller mukadder kıymeti tecavüz ettiği takdirde yilzde yirmi nisbe 
pey !l1cçesi yatırılacaktır. • , 

isteklilerin fazla tatsilitt almak ve pey akcQi>ini yatırmak üzere san~ı 
Eml&k Servisine müracaatleri. c827. F 
Maarif Vekilliğinden : ,.,, 

9803 sayılı kanuna göre Samsunun Lldik: kazasının Akpınar rrıevltı~ 
açılan köy enstitüsü için yaptırılacak binaların avan projelerile vaziyet p f 
lnrının hazırlanması işine aid musabaka tarihinin görülen lüıuına binııe~ 
] /fı.41 fılrihin" \(:ıtl:ır fpm(lifl f"Öilmi-: nlrh•~ı n;;n olunıJT. (t 

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden : 

KIZILAY 
2760 

MÜSTAHDEMİNİ İÇİN 
aded kasket yaphrılacaktır. 

y . •-- ., ııl•ı 
enıposuu:ıe kar$ı:ıınd~. ~~~~rvednd caddesl~~e (Kı~ılay) hanında_. P-

1 Jtif· 
Satış DePosu Dırektorl uC"unde bulunan numunesı herıün ıOrulcb,..._ -Kırklareli Vilayetinden : 
50 lira ücretli Vil&:vet telefon fen memurluğu münhaldir. ı1 

__ T_a_li_b_o_lan-la_r_ın __ •_ll•_r_in_d•_ki_·_v_e_si_ka_ıa_r_ıa __ v_i_la-·y_•_t_•_m_iır_· -a-ca_a_t_•_ım_:le((~l,p/~' olunur. ~ 

~ , SANTA 
Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınına51 

gayet kolay va müessir bir müstahzardır• 

BARSAK SOLUCANLARiN-
Karşı gayet te"-.irHdir. Barsak solut:anlarmın büyüklerde ve küçiJklt-~; 
sebeb olacağı tehlikeler .-özOnüne alınarak solucan bastahklanndll b 
kullanmalan faydalıdır. 

HC'kimlerimize ve halkımır.a tavsi:ve edilen bu müstahzar 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

Kutusu kuru,tur. 
--------------....-----::;/ 
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- Fakat, Dimitriyos, bu defa ı>a -
lavracı değil. 

- . . . 
Eve, bir kaç adım kalmıştı. Dimit -

riyos'un dalına (~ene ve ıüzel) va
sıflarile yidettiği kadın hakJQnda Ha
lil Beyin içinde de garib bir merak 
vardı. 

Halil Bey. bu merak içinde lke-n, 
birdenbire kapı açıldı. Sokağa bir ko
dın fırladı. saı: omuzu, sol omuzun • 
dan yük.sek. Boynu, omuzlarının ara
sına gömülmüş. Rengi soluk. Vücuciü, 
sıkı bir rüzJtiırla havalanacak kadar 
zayıf . Üç köşeli sirnasında, bum•ın -
dan başka hiç bir azasa farkedilemi -
yen ve bu simasile, bir tohum kar
~ac:ına benriyen bu kadın, bot?uk bir 
çıji:lık koyuvererek kollarını açtı. 

Halil Bey, Dimilriyos'un kulağına 
eğilerek: 

- Kaynanan mı? 
Diye. mınldanacaktı. 

Fakat buna hacet kalmadı. 
Kadın, açık kollarile Dimitriyosun 

üzerine atılarak: 

- Dimitriyos ... Ah, Dimitriyos'.. Se
ni o kadar merak• ettim ki ... Bilir!lin 
ki. bövle karışık zaınankırdn, senin dı:ı. · 
ima gözlerimin öniinde bulunmanı is
te, im. 

Bu şefkat sahn~si. Halil &yin ho
şun#\ gıtti._ O; bütün hayatında, hiç 
bir kadından, böyle samimi bir ana 

-· -- - ~ 

' '"'"' .ı . ve·~ alıua hemşire ,eflca1i ~oril•"' 
1-Ifmen, Dimitriyos un ko.ılr1 :. 

d:. " . -~ h'~.:;. 
-- \'aliden veyahud bu'ı tJ biio>1' 

ren... Tabii, kim olduğunu 
rurr. ... Seni, ne kadar se'"'iyol'· ,, 

D;yecekU. . ;ıJ1 it: 
buı1a da vakit kal:nrciı. 8~ rıı ıP 

lıı::-.:r.ın arasında .nk~-;1 ~a .:0~: ,;f,. 
Bı•ye doğru sevkeden Dirrııt~~rııLİ ti' 

- Zevcem ... Sevgili ve se '#-;l' 
cem ... Bizans kadıni·uının eı\.e tLI 
olduğuna, hiç bir defa ,ek ... ,crtı"' 
etmediğim1 gene ve dilber ır ı:'J 

Diye bağırdı. ı;~tt r 
Halil Bey, bi r an şa.431adı. bı.l 

temkinli bir adam 0 .n"1a!ayd1
• • ~ 

hit hayal inkisal'ı karşısırıcl3 }cıı~ , 
- Hay ,midene kôpt'klcl' bşl!Jftl 

Ulan, her dakika yağlcındıra· _katıtl 
ra bahsettiğin gene ve dilbel' 
mu? .. 

Diye bağıracaktı. 

Fakat Halil Bev, çnrç3 . ı~e J>f' 
topladı. Kupkuru hirer kll J'ılııtl 
halindeki ellerile ello:?rıne sa .#~' 
dıru başile selimlayarak: , 9 f:' t.I" 

- Çok bahtiyarsınız. Kır~ " ~V 
siya ... Zevciniz Dimıtrl)"~!', se''i)~r ... 4' 
dar candan bir muhA1Jbet.c d bi"if:'""' 
Bununla, pek çok ıftihar e c d 

Dedi. l ~·d'"••"' 
Hiç şüphesiz ki Diz'lll5 1 , 0ıd•W,ı t 

•ıenc ve dilber bir zevce d~· 1'~l 
k 'di B ı'IUfat karşısın ı r am ... u ( • •iı"' 
dökülerek; o-


